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I. KAPÍTULI.

LANGT NAFN, SEiI ANDAR A poulos .

Quot homines tot sententiœ: sé-hver maður h^fa r

sína ílöngun. Mín ilöngun var í eyju. Töfraljóma

æskunnar sló ef til vill enn á sjógirta kletta í huga

mínum, og „einmanaleg álfa-löndu drógu mig máske

að sér ennpá; ég fann máske til pess, að f>að var of

fult í London, enn fyllra í Skotlands-hálendi, og

að f>að voru óf>olandi prengsli í fjallahéruðum

Svisslands. I>að er hregft að kaupa sér lagsmenn

fyrir peninga, og maður getur einnig keypt sér ein-

veru. X>etta síðarnefnda heimtaði ég nú af peim

takmarkaða auð, sem hafði fallið mér í skaut við

dauða veslingsins hans Tómasar frænda míns. Aliir

voru svo góðgjarnir að ímynda sér, að ég hefði fagn-

að yfir dauða Tómasar, pótt sannleikurinn væri sá t
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að óg syrgði hann sérlega mikið og að vonin um að

eignast eyju var mér engin huggun í missi hans.

Vinir mínir skildu pessa löngun mína, að eignast

eyju, jafn lítið og peir botnuðu í tilfinningum mínum
viðvíkjandi veslings Tómasi. Beatrice var mjög á

kveðin þegar hún lysti yfir því, að „hræðilegur eyj-

ar-skekillu hefði ekkert töfra-afl fyrir sig, og að hún

skyldi aldrei stíga fæti sínum á eyna mína. Þessi

yfirl/sing var nokkur skapraun fyrir mig, pví ég
hafði hugsað mór að eyða hveitibrauðsdögum mínum
á eynni með henni Beatrice minni; en líf manns er

ekki eintómir hveitibrauðsdagar, svo óg ásetti mér-

að fá eyna engu að síður. Þar að auki var ákveðið,

að pað liði heilt ár áður en við giftum okkur. Mrs.

Kennett Hipgrave hafði heimtað þessa bið, til pess

að við fengjum nægan tíma til að skoða hugi okkar

og hjörtu. Og, án pess að gera Mrsl Hipgrave nokk-

urn órótt, er mór óhætt að segja, að hún bar að miklu

leyti ábyrgðina af trúlofun okkar Beatrice—Mrg.

Hipgrave hólt þessu fram sjálf og var talsvert upp

með sér af hlutdeild sinni í málinu—svo ég áleit að

hún hefði rétt til að láta til sín heyra um hvenær

við skyldum giftast. Þessi bið gaf mér par að auki

einmitt tíma til að ferðast til eyjarinnaj og koma öll-

um málefnum í sambandi við hana í lag.

Því ég hafði keypt mér eyju. Hún kostaði mig
sjö púsund fimm hundruð og fimmtíu pund sterling

—pað var nú fremur hátt verð, en ég gat ekki verið

að prútta við gamla lávarðinn um pað -— og skyldi
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helmingurinn borgast til bankara lávarðarins í Lon-

don, en hinn helmingurinn skyldi borgast hon-

um sjálfum í Neopalia (svo hét éyjan) pegar hann

afhenti mér eyna. Tyrkneska stjórnin hafði sam-

pykt söluna, og ég hafði undirgengist að borga henni

eítt hundrað pund steriing í skatt af eynni árlega.

En svo fékk ég aftur á móti leyfi til að leggja jafn-

háan skatt á eyjarbáana.

„Sannleikurinn er sá, kæri Wheatley lávarður,“

sagði Mason gamli lögfræðingur við mig, pegar ég
kom til að finna hann í Linpoln’s Inn Fields, „alt

saman er nú klappað og klárt viðvíkjandi eynni.

Ég samgleðst vður, að J>ér hafið fengið einmitt pað

sem pér girntust. Eyja yðar er meira en eitt hundr-

að mílur frá næsta landi — Rhodes — eins og þér

sjáið“. (Hann fletti landabréfi sundur og lagði á

borðið fyrir framan mig). „Eyjan yðar er langt úr

leið gufuskipanna; Austrian-Lloyds-línan til Alex-

andria fer langt fyrir suðvestan eyna. Hún er jafn

langt frá öllum hafsbotns-telegrafpráðum; parna til

suðvesturs 'er næsti práðurinn, sá, sem liggur milli

Alexandria og Candia. t>ér verðið að sækja póstinn

yðar sjálfur.“

„Mér dettur ekki í hug að gera neitt pvílíkt“,

svaraði ég önuglega.

„t>á fáið pér ekki bréf yðar og blöð nema á

priggja mánaða fresti“, sagði Mason. „Neopalia er

ákaflega óslétt og svipmikil eyja. Hún er níu mílur

á lengd og fimm mílur á breidd; J>að vex á henni



6

bómull, vínþrúgur, olíuviður og maís. íbúarnir eru

einfaldir, en mjög hjartagóðir. 44

„Og f>eir eru einungis þrjú hundruð og sjötíu

talsins í altu
,
sagði ég. „Ég er sannfærður um, að

mér muni vegna mjög vel á eynni“.

„Ég efast ekki um f>að“, sagði Mason. „En,

eftir á að hyggja, verið vingjarnlegur við gamla lá-

varðinn. Honum fellur hræðilega illa að hann varð

að selja eyna. Hann segir meðal annars í bréfi til

mín: ,Ég tek ekkert í veröldinni fram yfir kæru

eyjuna mína nema sóma sonar míns 4
. Sonur hans er

vondur náungi, segi ég yður, já, vissulega er hann

mjög vondur náungi“.

„Hann strauk burt frá miklu af óborguðum

skuldum, eða er ekki svo?“ sagði ég.

„Já, frá spilaskuldum“, svaraði Mason. „Hann
eyddi tíma sínum í slarki í París og London, ásamt

Constantine frænda sínum,—manni, sem er pannig

félagi að hann bætir engan, ef almanna-rómur 1/gur

ekki. Og peningarnir, sem pér borgið fyrir eyna,

eiga að vera til að borga skuldir hans, eins og pér

getið skilið <c
.

„Veslings karlinn“, sagði ég, f>ví ég vorkendi

honum að missa eyna sína.

„I>arna er húsið, eins og f>ér sjáið cc
,
sagði Mason,

benti á landabréfið og skeytti ekki framar um sorgir

hins fyrverandi eiganda eyjarinnar Neopalia— , „f>að

er hérum bil á miðri eynni og er um tvö púsund fet

fyrir ofan hafflöt. Ég er hræddur um, að pað sé
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gamall og geggjaður hjallur, sem gleypir í sig mikið

af peningum án pess að pað batni til muna við inn-

tökuna. Að bæta pað svo mikið, að pað yrði hæfi-

iegur bústaður fyrir hina tilvonandi lafði Wheatley,

mundi kosta—

“

„Hin tilvonandi lafði Wheatley segir, að hún

fari ekki pangað með neinu mótiu
,
greip ég fram

1 fyrir Mason.

„En, kæri lávarður minn,u hrópaði Mason stein-

hissa, „ef hún vill ekki

—

u

„Hún vill ekki, og pað bindur enda á pað mál,

Mr. Masonu
,
sagði ég. „Jæja, verið pér sælir. Ejj-

an verður afhent mér að mánuði liðnum?u

„Já, að mánuði liðnum upp á dag—hinn 7. maíu
,

svaraði Mason.

„Gott og vel; ég verð par til taks að veita henni

móttökuu
,
sagði ég.

Þegar ég var pannig sloppinn burt af skrifstofu

lögfræðingsins, fór ég tafarlaust til húss systur minn-

ar við Cavendish-torg. I>að var heimboð hjá henni,

og bróðurskyldan heimtaði að ég væri par viðstadd-

ur. Ég var svo heppinn að fá umbun fyrir pessa

dygð mína (og ef pað er ekki hepni í pessari rugl-

ings-troðnings veröldu, pá veit ég ekki hvað hepni

er): tyrkneski sendiherrann kom sem sé í heimboðið,

og rétt strax kom James og gerði mig honum kunn-

ugfci. Mági mínum, James Cardew, er ætíð umhug-
að um, að ég kynnist hinni réttu tegund af fólki.

Tyrkneski jarlinn tók mér mjög vingjarnlega.



„Þér eruð kaupandiun að Keopalia, eða er ekki

svo?u spurði hann eftir að við höfðum talað saman

litla stund. „Það mál var lagt fjrir mig sem em-

bættismannu .

„Ég er yður pakklátur fyrir, hvað pér sampykt-

uð söluna fljóttu
,
sagði ég.

„Ó, pað er ekki þ/ðingarmikið mál hvað stjórn-

ina snertiru
,
svaraði sendiherrann. „En satt að segja

er salan hagur fyrir oss, pví pessi litli skattur af

eynni verður óhultari. Jæja, ég óska og vona, að

yður gangi vel að setja yður á laggirnar par.u

„ó, ég er ekki hræddur um að það gangi neitt

ógreiðlegau
,
svaraði óg. „Ég pekki gríska fólkið

mjög vel, pví ég hef verið mikið á meðal pess, og ég
tala auðvitað tungu pess, par eð ég var í Moreo og

nokkrum grísku eyjunum í tvö ár að leita að forn-

gripumu .

Jarlinn strauk skegg sitt, og sagði síðan stilli

-

lega:

„í síöasta skifti sem eigandi Neopalia — hann

hét Stefanopoulos og var ættfaðir pess er seldi yður

—reyndi að selja hana, pá drápu eyjarskeggjar hann

og settu kaupandann — hann var franskur, Baron d’

Ezonville — í áralausan smábát, sem peir hrundu út

á sjó, allsnakinn, að undantekinni skyrtunniu .

„Hamingjan góða!u hrópaði ég. „Skeði þetta

nýlega?u

„Nei; pað eru tvö hundruð ár síðanu
,

svaraði

hann. „En fólkið í þeim parti veraldarinnar er aft-
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urhalda-fólk, eins og f>ér skiljið“. Og svo brosti

hans tign.

„íbúum eyjarinnar var lýat fyrir mér sem góð-

hjörtu8u fólki“, sag8i ég; „auBvitað einföldu, en

gó8hjörtu8u“.

„íbúarnir ímynda sér að peir eigi eyna“, sagði

hann, „og að l&varður hennar eigi ekki með að selja

hana. I>eir kunna að vera góðhjartaðir, Wheatley,

lávarður, en f>eir hanga í réttindum sínum.“

„En peir geta ekki haft nokkur réttindi4
*, sagði

ég mótmælandi.

„Alls engin“, svaraði hann. „En menn hanga

aldrei eins mikið í réttindum sínum eins og f>egar

f>eir hafa engin í raun og veru. En, hvað sem f>ví

líður, autres temps
,
autres mæurs\ ég býst ekki við að

í f>ér lendið í neinum pessháttar vandræðum. Ég
vona það vissulega, kæri lávarður minn.“

„Stjórnin, sem pér eruð fulltrúi fyrir, sér auð-

vitað um það“, sagði ég.

Hans tign horfði á mig í nokkur augnablik; og

f>ótt hann væri að eðlisfari alvarlegur maður,
f>á hló

hann lágan, kímnislegan hlátur og virti mig aftur

fyrir sér f>annig, að f>að var auðsóð, að honum var

skemt

l „Ó, auðvitað, |>ór getið reitt yður á f>að, Wheat-

ley lávarður“, sagði hann síöan.

„I>etta er stjórnkænskuleg fullvissan, yðar

tignT“ leyfði ég mér að segja brosandi.

„Hún er óembættisleg“, sagði hann, „en hún ex
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©ins bindandi eins og p>6 hún væri embættisleg.

Landstjórinn 1 f>eim hluta tyrkneska keisaradæmisins

er duglegur maður — já, alveg vafalaust duglegur

maður.u

Eina afleiðingin af pessu samtali var sú, að f>eg-

ar ég var að kaupa veiðibissur mínar í St. James’-

stræti daginn eftir, pá keypti ég um leið fjórar góð-

ar marghleypings-skambissur. Ég áleit að pað

væri betra að vera við öllu búinn, og pó ég gerði

ekki mikið úr peim ofbeldisverkum liðinna tíma, sem

sendiherrann hafði sagt mér frá, f>á ímyndaði ég mér

að lögreglustjörnin á eynni væri ekki mjög rögg-

samleg. Satt að segja áleit ég hyggilegt, að vera

búinn við hvaða vandræðum sem kynnu að rísa af

hinum gamaldags skoðunum íbúanna í Neopalia. En
i hjarta mínu ásetti ég mér að verða mjög vinsæll

hjá þeim. I>ví ég hafði fastráðið við mig að borga

allan skattinn úr mínum eigin vasa, og að nema úr

giidi í Neopalia hina einu stofnun, sem ekki virðist

vera í neinni hættu að verða upphafin hér, nefnilega

tollheimtuna. Ég ímyndaði mér, að pegar íbúunum

yrði þetta áform milt ljóst, f>á mundu f>eir varla

verða svo skams^nir að hrinda mér á flot í tómri

skyrtunni, eins og ég væri annar barón d’Ezonville,

eða svo ranglátir að drepa veslings karlinn hann Stef-

anopoulos, eins og peir höfðu drepið forföður hans.

l>ar að auki hughreysti ég sjálfan mig með að endur-

taka: að íbúarnir væru góðhjartaðir; peir væru auð«

vitað einfaldir, en sérlega góðhjartaðir.
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Frændi rninn, hann Denny Swinton yngri, ætl-

aði að borða miðdagsverð með mér áOptimum-skytn-

ingi um kveldið. Denny (sem er algeng stytting á

nafninu Dennis) var hinn eini ættingi minn, sem

hafði verulega hluttekning með mér viðvíkjandi

eynni minni, Neopalia. Hann réði sér ekki fyrir

áhuga hvað snerti eyna, og ég hlakkaði til að segja

honum, alt sem ég hafði heyrt um hana. Ég vissi, að

hann mundi hlusta á mig með athygli, pví hann ætl-

aði að fara með mér og hjálpa mér til að taka við

eynni. Pilturinn hljóp upp um hálsinn á mér og

nærri grét af gleði pegar ég bauð honum að fara

með mér; hunn var nýkominn frá Woolwich-herskóla,

og purfti ekki að fara í herfylking sína í hálft ár;

hann var pannig, eins og hann komst að orði, „á

lausum kjalau
,
og honam tókst að telja foreldrum

sínum trú um, að það væri nauðsynlegt fyrir sig að

læra nútíðar-grísku. Swinton general (faðir hans)

tók fremur stutt í pessa ráðagerð; hann sagði,

að Denny hefði eytt tíu árum í að læra forn-grísku,

en kynni pó ekkert í málinu, og mundi því að lík-

indum lítið læra í nyja málinu á premur mánuðum;
en kona generalsins áleit að petta mundi verða

skemtileg og gagnleg ferð fyrir Denny. Ef Mrs.

Swinton hefði vitað,—en sleppum því; ef satt skal

segja, f>á hefði ég eins vel mátt kalla upp og segja:

„Ef ég bara hefði sjálfur vitað fyrirfram!u

Denny hafði valið annað borð frá vesturenda

borðsalsins, og var að berja fingrunum ópolinmóð-
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lega í dúkinc pegar ég kom inn. Hann vild bæði

fá matinn sinn og síðustu fréttirnar viðvíkjandi Neo-

palia; svo ég settist strax niður við borðið og flytti

mér að fullnægja löngun hans í hvorttveggja. Við

héldum jafnhratt áfram með máltíðina og fréttirnar, .

svo við komum í sömu svifunum að millimatnum og
örlögum hins myrta Stefanopoulosar (3em Denny, af

einhverri ástæðu, sagði að hefði verið skrítinn

,,hrekkuru),
pegar karlmaður og kvennmaður komu

inn í salinn og settust við borðið sem var næst

okkur og fast við vegginn, og sem tveimur stólum

háfði verið hvolft að til merkis um, að það væri

pantað fyrirfram. Karlmaðurinn var hár vexti og

kraftalegur; hann var dökkur yfirlitum, og andlits-

drættirnir voru fríðir og reglulegir; hann leit einnig

út fyrir að hafa allmikið skap, pegar svo bæri undir.
*

Ég var mér pess meðvitandi, að ég hefði séð hann

áður, og mundi síðan eftir pví, að ég hafði rekist á

hann, af einhverri undarlegri hendingu, í St. James’s.

stræti tvisvar pennan sama dag. Konan var falleg;

andlitsfallið benti til, að hún væri ítölsk, efa af

ítölskum ættum, og allar hreifingar hennar voru

yndislegar; látbragð hennar var pó helzt til íburðar-

mikið, og pegar hún yrti á þjóninn tók ég eftir, að

hún talaði með auðheyrðri útlendri áherzlu. Þau {

voru bæði til samans þannig, að maður hlaut að veita

peim eftirtekt, og alt útlit peirra var prúðmannlegt.

Ég held ég sé ekki hégómlegur í mér, en ég gat

ekki að mér gert að hugsa um, hvort pau mundu I



13

huga sínum hafa jafn háar hugmyndir um mig, Því

ég var viss um, að ég sá, að pau litu forvitnislega

yfir að borðinu okkar oftar en einu sinni; og þegar

karlmaðurinn var að tala í lágum hijóðum við borð-

pjóninn, pá var ég sannfærður um að peir voru að

^ tala um mig; hann mundi ef til vill einnig eftir pví,

að við höfðum mætzt á strætinu tvisvar um daginn,

„Skyldi vera nokkur von um ryskingar!u sagði

Denny með vonarlegri rödd. „Ætlið pér að hafa

nokkra menn með yður til eyjarinnar, Charley?u

„Einungis Watkinsu
,

svaraði ég. „Ég má til

að hafa hann með mér, f>ví hann veit æfinlega hvar

sérhver hlutur, sem ég parfnast, er. Og ég hef lagt

svo fyrir að Hogwardt,sem einu sinni var fylgdarmað-

ur minn og túlkur á Tyrklandi, hitti okkur í Rhodes-

f,
borg, á Rhodes-ey. Hann getur talað tungu allra

pessara eyjaskeggjau .

„En hann er Þjóðverji, eða er ekki svo?u sagði

Denny.

„Hann heldur að hann sé paðu
,
svaraði ég. „En

bann er ekki viss í sinni sök pví viðvíkjandi. Hvað
sem pví líður, pá bullar hann grísku eins og páfa-

gaukur. Hann er líka bysna góður maður í rysk-

ingum eða upppoti. En pað kemur nú ekki til pess,

I

að pað verði nokkrar ryskingaru .

„Ég bý&t við að það verði ekkiu
,

sagði Denny
með eftirsjá.

„Hvað mig snertir, þá vona ég að pað verð eng-
ar ryskingar, par eð ég fer til eyjarinnar til f>ess að
hafa næðiu

,
sagði ég hógværlega.
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Viö þetta samtal hafÖi ég gleymt þeim sem sátu

við borðið við vegginn; en nú, J>egar hlé varð ú

spurningum og getgátum Denny’s, heyrði ég rödd

konunnar. Hún byrjaði setningu—og byrjaði hana

á grísku! I>að kom mér nokkuð á Óvart; en f>að var

enn undarlegra, að ksrlmaðurinn greip fram í fyrir

henni og sagði með bjóðandi röddu: „Talaðu ekki

grísku; talaðu á ítölskuu . Hann sagði petta á ít-

ölsku, og pó ég væri ekki mikið heima í málinu, pá
skildi ég pað sem hann sagði. Hvers vegna skyldi

hann nú ekki vilja að konan talaði grísku, ef henni

var sú tunga tömust? hugsaði ég með mér. I>að

voru eins litlar líkur til að nokkur annar pá inni

skildi Grísku eins og nokkra aðra útlenda tungu;.

eða gat f>að verið, að maðurinn vissi að ég væri

kunnugur grískum málefnum og kynni grísku, og

væri hræddur við að ég skildi pað, sem pau töluðu.

Ég mintist nú augnaráðsins, sem ég haff i orðið var

við, og einnig pess, að hafa mætt manninum tvisvar

af hendingu þenna sama dag, svo ég vogaði mér að

horfa á konuna í laumi. Hið fallega andlit hennar

l^sti samblandi af reiði, ótta og sárbeiðni. Karlmað-

urinn var nú að tala við hana í lágum hljóðum, en

með ákafa; hann lyfti höndinni upp einu sinni og

lét hnefann falla niður á borðið, eins og hann væri

með f>ví að leggja sérstaka áherzlu á einhverja yfir-

1/singu—ef til vill eitthvert heit— sem hann var að

gera. Hún horfði á hann hálfreiðum, vantrausts-

fullum augum. Hann virtist endurtaka orð sín, og
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[>á bryndi hún raustina skyndilega og sagði nokkur

orð, sem ég áleít að f>ýddu f>að sem fylgir:

„I>að er nóg komið. Ég skal sjá um f>að. Ég
ætla að fara líka“.

Hitinn, sem kom fram í orðum hennar, virtist

ekki tendra upp neinn samsvarandi eld í manninum,

Látbragð hans varð áherzluminna, hann ypti öxlum

á einkennilegan, umburðarlyndislegan hátt, eins og
hann vildi segja: „sem pér J>óknast“; svo brosti

hann framan í hana, rétti höndina yfir um borðið og

klappaði hönd hennar. Hún lyfti höndinni upp

frammi fyrir augum hans og benti með vísifingrinucn

á hinni höndinni á hring á einum fingrinum.

„Já, elskan mínu
,
sagði hann og var í [>ann veg-

inn að segja eitthvað meira, en pá leit hann til mín

og sá, að ég hafði verið að horfa á pau og að ég fl/tti

mér að líta niður á diskinn minn. Ég þorði ekki að

líta upp aftur, en mér fanst að hann horfa á mig með
reiðisvip. Ég byst við að ég hafi verðskuldað hegn-

ingu fyrir að vera pannig á hleri.

„Og hvénær getum við lagt af stað, Charley?u

spurði Denny með hinni hreinu, unglingslegu rödd

sinni. Hugur minn hafði hvarflað burt frá honum,

og ég f>agði í nokkur augnablik, eins og maður sem

einhver spuming kemur k óvart. X>að var einnig

pögn við hitt borðið. I>að var auðvitað heimska, en
mér fanst samt einhvern veginn að fólkið við hitt

borðið biði eftir svari mínu. „Jæja, pau mega
gjarnan heyra paðu

,
hugsaði ég með mér; „það er

ekkert leyndarmálu .
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„AÖ hálfum mánuöi liÖnumu
,

svaraði ég pvi

upp hátt. „Við skulum hafa alla okkar hentisemi,

°g p<5 komumst við til eyjarinnar hinn 7. næsta mán-

aðar. I>að er dagurinn, sem ákveðið er að ég hafi

rétt til að,taka við ríki mínu. Við förum til Rhodes

eins og vanaleg gufuskipa-leið liggur. E>egar pang-

að kemur, mun Rogvardt verða búinn að útvega dá-

litla gufujakt fyrir mig, og svo—kveð jeg núverandi

lífernishátt minn íC
. Um leið og ég sagði pessi orð,

kom sterk löngun eftir einveru og náttúrlegum lifn-

• aðarháttumjyfir mig pegar ég horfði í kringum mig á

hinar gyltu, upphleyptu rósir á veggum og lofti

borðsalsins, á speglana með gyltu umgjörðunum,

hina gyltu urtapotta og hina hágyltu gesti á Opt-

imum.

Ég vaknaði af hinum pægilega dagdraumi mín-

um við háa, fjörlega rödd, sem kom mér mjög kunn-

uglega fyrir. Ég leit upp og sá Miss Hipgrave,

móður hennar og hinn unga Bennett Hamlyn, par

sem pau stóðu að heita mátti frammi fyrir mér. Mér
geðjaöist aldrei að Hamlyn, en hann var pó ætíð

mjög kurteis við mig.

„Hvað þú hefur pó borðað miðdagsverð

snemma! tc hrópaði Beatrice. „t>ið eruð nú með
kriddmetið? Við komum inn á pessu augnablikicc

.

„Ætlið pið að borða hér?íC sagði ég og stóð á

fætur. „Ef svo er, pá setjist við petta borð, pví við

erum rétt að faracc
.

„Nú, ég býst við að við mættum eins vel gera
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|>að, eða er ekki svo?4< sagði festarmey mín. „Mér

|>ykir samt fyrir, að pú ert að fara. 0, já, við ætlum

að borða miðdagsverð með Mr. Bennett Hamlyn,

Dað er ástæðan fyrir að við erum hingað komin, Mr.

Hamlyn, eða er ekki svo? Nú, hvað er þetta, hann

er p>á ekki að hlusta á það sem ég er að segja!“

£>ótt undarlegt væri, pá var Hamblya ekki að

hlusta á það sem Beatrice sagði,f>ótt hann væri vanur

að hlusta á orð hennar með óendanlegu athygli og

brosa undirgefnislega. En einmitt nú \ar hann að

endurgjalaa hneigingu mannsins, sem sat ^ið næsta

borð við ckkur og sem áður er minst á. Konan, sem

setið hafði við borðið með honum, var nú staðin á

fætur og var að ganga fram eftir borðsalnum. Mað-

urinn staldraði við og horfði á Hamlyn, cg J>að leit

út fyrir að hann langaði til að árétta hneigingu sína

með nokkrum kveðju-orðum. Svipur Hamlyns var

nú samt alt annað en hvetjandi, svo maðurinn lét sér

nægja að kinka kolli og segja: „Hvernig líður yð-

ur?“ Og síðan fór hann út á eftir konunni, sem setið

hafði til borðs með honum. I>á sneri Hamlyn sér

við, og var hann sér J>ess meðvitandi að hann hefði

vanrækt að svara því sem Beatrice hafði sagt, og

sagði pví iðrunarfuliur, en brosandi:

„Ég bið yður forláts, en ág heyrði ekki hvað

pét sögðuð 44
.

„Ó, ég sagði einungis, að menn eins og þér

hefðu verið skapaðir til að gefa miðdagsmat, og til

einkis annars“, svaraði Beatrice. „Þér eruð eins
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konar sjálfvinnandi fóðurvél, og J>ér ættuð J>ví að

standa opinn allan daginn. Ég sakna yðar satt að

segja oft um hádegisverðar-tímanna .

„Kæra Beatrice mín!“ sagði Mrs. Kennett Hip-

grave og lyfti augnabrúnunum á pann einkennilega

hátt, sem ætíð virtist pýða: „Hvað hún er pó ófyrir-

leitin, barnið, — en samt svo gáfuð!‘ f

„Ég hef ekkert á móti pessu, cc sagði Hamlyn
hógværlega. „Ég er óttalega glaður yfir að mega
gefa yður miðdagsmat, hvað sem öðru líður, Miss

Beatrice cc
.

Ég hafði nú ekkert um petta mál að segja, en

mér fanst samt að pað eiga við að gera eftirfylgjandi

athugasemd:

„Miss Hipgrave pykir mjög vænt um miðdags-

mat cc
.

Beatrice hló, pví hún skildi pessa litlu leiðrétt-

ingu við orð Hamlyn’s.

„Hann kann sig nú ekki betur en þetta, eða er

pví ekki pannig varið með yður? cc sagði hún glað-

lega við Hamlyn. „Við skulum nú samt menta

hann með tímanum; pegar búið er að gera pað, pá

b^st ég við að hann verði snotrari en pú, Charley, ég

er sannfærð um pað. I>ú ert

—

cc

„Þegar svo er komið, mun allur menningar-

bragur verða farinn af mér cc
,
sagði ég.

„O, eyjarskömmin! cc hrópaði Beatrice. „Er pér

full alvara með að fara pangað?cc

„I>að er ekki minsti vafi á pví cc
,

svaraði Jég.
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„Ea eftir á að hyggja
,
Hamlyn, hver er hann J>essi

vinur yðar, sem fór út? <c

Hamingjan veit, að þessi spurning var algerlega

saklaus í sjálfu sér, en Hamlyn litli stokkroðnaði frá

vangaskegginu hægra megin alla leið yfir að hinu

alveg jafnstóra vangaskeggi vinstra megin.

„Vinur!‘ c sagði hann reiðuglegs; „hann er ekki

vinur minn. Ég rakst einuDgis á hann í Rivierau .

„Það, út af fyririr sig, p/ðir ekki vináttu til allr-

ar hamingju cc
,
sagði ég.

„Og hann vann eitt huadrað louisdora af mér á

lestinni milli Cannes og Monte Carlocc
,

sagði

Hamlyn.

„Pað var ekki svo illa gertcc
,

sagði DenDy
ánægjulega.

„Er hann pá un grec? spurði Mrs. H:pgrave, sem

þótti ætíð gaman að sletta ögn af frönsku.

„Já, ég álít að hann sé J>að í báðum merkÍDgum

orðsins tc
,
sagði Hamlyn illgirnislega.

„Og hvað heitir hann?cc spurði ég.

„Satt að segja man ég pað ekki“, sagði Hamlyn
fylulega.

„I>að gerir ekkert til
cc

,
sagði Beatrice um leið

og hún gerði árás á ostrurnar, sem nú var búið að

bera á borðið.

„Kæra Beatrice mín cc

,
sagði ég mótmælandi,

„J>ú ert meira töfrandi en nokkur önnur sköpbð
skepna 1 veröldinni, en pú ert samt ekki hin eira

sköpuð skepnan par. I>ú raeinar, að J>að geri þér
ekkert til.

u
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„Ó, vertu nú ekki svona f>reytandi“, sagði

Beatrice. „Það gerir þér heldur ekkert til. Farðu

nú burtu, og lofaðu mér að borða í friði“.

„Bíddu við augnablik<{
,

sagði Hamlyn. „Ég
hélt &ð ég myndi nafnið rétt í pessari andránni, en

svo er £>ví nú aftur stolið úr minni mínu. Heyrðu

nú samt, ég held að f>að sé eitt af f>essum löngu

nöfnum sem enda á poulos“

„Ó, endar pað á poulos?“ sagði ég hugsandi.

„Kæri Charles minn 44

,
sagði Beatrice, „ég mun

enda, eða lenda í Bedlam ef pú ert svona fjarska-

lega preytandi. Hvað í ósköpunum ég á að taka til

bragðs pegar ég er gift, veit ég ekkiu .

„Elskulegasta Beatrice!u sagði Mrs. Hipgrave,

og leiksviðs-umsjónarmaður mundi hafa bætt við:

^4ugnabrúna-leikur eins oj áöur.

»Poulos“, endurtók ég hugsandi.

„Gat pað hafa verið Constantinopoulos?u spurði

Hamlyn hálf feiminn, pví hann bar heilmikla virð-

ingu fyrir grísku-lærdómi mínum.

„Það er mögulegt, að pað hafi verið Constantine

Stefanopoulosu ,
sagði ég upp á von og óvon.

„Þá skyldi mig ekki undra að pað sé einmitt

nafniðu
,
sagði Hamlyn. „En hvað sem því líður, pá

segi ég yður pað satt, að pví minna sem pér hafið

saman við hann að sælda, Wheatley, þess betra fyrir

yður. Þéc getið reitt yður á pað íC
.

„Eau
,
sagði ég—og ég verð að játa, að mér

hættir til að ganga út frá pví, að aðrir fylgist raeð
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hugsunum mínum—f>að er svo lítill blettur, að ef

hann fer þangað,
f>á getur varla hjá pví farið að ég

rekist á hann.u

„Hvað er svo lítill blettur?ic hröpaði Beatrice

eins og í d/pstu örvænting.

„Neopalia, auðvitað“, svaraði ég.

„Hvernig gæti nokkur annar maður en pú verið

svo örvita að fara pangað? 4< spurði hún.

„Ef hann er maðurinn, sem ég álít að hann sé,

pá er hann paðan É<
,
sagði ég um leið og ég stóð á

fætur í síðasta skiftið; pví ég hafði margsinnis staðið

á fætur til að fara, en sezt niður jafnharðan aftur.

„I>á hugsar hann sig um oftar en einu sinni áður

en hann fer þangað aftur“,sagði Beatrice í ákveðnum

róm; hún var ósveigjanleg viðvíkjandi veslings eyj-

unni minni.

Síðan gengum við Denny burt saman. Um
leið og við gengum fram gólfið sagði hann:

„Ég býst við, að pessi piltur hafi sand af pen-

ingum?“

,.Hann Stefan—

?

íC sagði ég.

„Nei, nei!“ sagði Denny. „Þér eruð ekki vit-

und betri en miss Hipgrave segir að þér séuð. Ég
meina Bennett Hamlyn cc

.

„Ó, já
cc

,
svaraði ég; „hann veit varla aura

sinna tal.u

Denny setti upp spekings-svip og sagði:

„Hann er óspar á að gefa miðdagsverðicc
.

„Við skulum ekki ergja okkur yfir f>ví
cc

, sagði



22

ég og stakk handlegg hans undir handlegg minn.

I>að jók mér sjálfum engar áhyggjur. Sannleikur-

inn er, að eyjan mín tók upp þvínær allan huga

minn, og trúlofun okkar Beatrice var ekki svo skáld-

legs eðlis, að ég fyltist afbryðíssemi útaf smámunum.
Mrs. Hipgrave sagði að trúlofun okkar væri bygð á

„tilhæfni yfir höfuð.u E>að er nú ekki léttur leikur

að hafa mjög ákafar tilfinningar undir pvílíkum

kringumstæðum.

„Jæja, ef yður er sama, pá er mér sama“, sagði

Denny sanngirnislega.

„Það er alveg rétt gertu
,

sagði ég. „Það er

einungis dálítill vani, sem Beatrice

—

u Ég stanzaði

snögglega. Við vorum nú neðst í tröppunum fyrir

framan húsið, sem við höfðum borðað í, og ég sá á

sama augnablikinu bréfmiða, er lá á litsteinslögðu

gangstéttinni við fætur okkar. Ég beygði mig nið-

ur og tók miðann upp. Þetta var partur af rétta-

skránni. Ég sneri miðanum við.

„Hæ, hvað er þetta?u sagði ég og fálmaði eftir

glerauganu mínu, sem hangdi á taug og var (að

vanda) komið aftur á bak á mér.

Denny fékk mér gleraugað, og ég las það sem

skrifað var á bakið á miðanum. Það var ritað á

grísku og hljóðaði sem fylgir:

„Fer um í Rhodes— lítil jakt par — komudagur

sjöundi.u

Ég sneri miðanum aftur við í lófa mínum. Ég
dró nokkrar ályktanir af pví, sem ég hafði lksið:
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Ein þeirra var, að hinn hái maður, sem setið hafði

við næsta borðið við okkur, héti Stefanopoulos; önn-

ur var sú, að hann hefði notað eyru sín vel—miklu

betur en ég hefði gert; hin þriðja var, að hann ætl-

aði til Neopalia; og hin fjórða var, að Neopalia

mundi vera staðurinn, sem konan hafði lyst yfir að

hún ætlaði til með honum. £>á fór ég að undra mig

yfir, hvernig gæti staðið á öllu pessu, hvers vegna

hann vildi muna hvaða leið ég ætlaði að fara, daginn,

sem ég ætlaði að ná til Neopalia, og að ég ætlaði að

leigja mér gufujakt. Þegar nú pað, að ég hafði

tvisvar rekist á mann þenna um morguninn, bættist

við hið annað, pá fór pað að hafa sérstaka pyðingu í

huga mínum.

„I>egar pér eruð búinn að skoða þennan miða

nægilega 5
*, sagði Denny í róm er lýsti uppgerðar-

polinmæði, „pá væri ekki svo fjarri að við héldum

áfram, gamli kunningiu .

„Látum oss gera það, f>ví ég er nú búinn að

skoða miðann nóg—í bráðinaa
,

sagði ég. En ég
tók mér það leyfi, að stinga minnisblaðinu hans Con-

stantine’s Stefanopoulos í vasa minn.

Afleiðingin af því, sem fram hafði komið við

mig um kveldið, var sú, að áhugi minn fyrir Neop-

alia óx stórum. Ég var að hugsa um kaup mín á

eynni jafnvel á meðan ég var að afklæða mig, og ég
man eftir að síðasta hugsun mín, áður en ég sofnaði,

var þessi: „Hvað meinti hún með J>ví að benda á

hringinn?“



24

Jæja, ég fékk svar upp á pá spurn-

ingu síðar.

II. KAPÍTULI.

ÍHALDSSAMT FÓLK,

Ég hafði enga hugmynd um, að Beatrice Hip-

grave setti burtför mína hið allra minsta fyrir sig,.

fyr en ég var að leggja af stað. Hún var ekki vön

að láta tilfinningar sínar í ljósi, svo ég var mjög for-

viða á hvað henni var óljúft að ég kveddi hana og

færi burt. En það var nú samt fjarri því að hún á-

teldi mig fyrir að fara, heldur kendi hún sjálfri sér

algerlega um burtför mína og sagði, að ef hún hefði

verið betri við mig og skemtilegri, pá hefði ég aldrei

fest huga minn við eyjuna mína, Neopalia. í pessu

skjátlaðist henni algerlega; en þegar ég sagði henni

J>að og fullvissaði hana um, að ég hefði ekkert að

setja út á breytni hennar, þá l^sti hún yfir pví með
óvanalegri ákefð, að hún væri mín ekki verðug og

sárbændi mig um, að eyða ekki upp á sig ást sem

hún ekki verðskuldaði. Auðmykt hennar og iðrun

neyddi mig til að láta henni í ljósi allmikla blíðu, og

íatt að segja fann ég allmikið til skilnaðaains sjálfur 0

Hún var viðkvæm og fögur nú, pegar hin óvanalega

alvara og óskiljanlegi sorgarblær var yfir henni. Ég
fór svo langt, að bjóða henni að fresta ferð minni til



25

Neopalia þangað til eftir brúðkaup okkar; og pótt

hún neitaði að hún vildi pað, pá trúi ég pví bezt, að

við hefðum á endanum komið okkur saman um að

hafa pað svo, ef við hefðum verið einráð um málið.

En Mrs. Hipgrave póknaðist að rekast inn til okkar

áður en samtalinu var komið lengra, og hún vildi

ekkert heyra um að við breyttum fyrirætlan okkar,

heldur 1/sti yfir, að J>að væri einmitt æskilegast, að

ég væri í burtu í nokkra mánuði. Beatrice setti sig

ekkert á móti úrskurði móður sinnar; en pegar við

vorum aftur orðin eihsömul, pá komst hún í mikla

geðshræring, og sárbændi mig að hugsa ætíð hlýlega

til sín og spurði mig, hvort mér pætti í raun og veru

vænt um sig. Ég botnaði ekkert í pessu hugar-

ástandi hennar, pví hún var nú mjög ólík því sem

hún átti að sér að vera; en ég lét 1 ljósi innilegt og

hjartanlegt traust á henni; og hvað spurningar henn-

ar um tilfinningar mínar gagnvart henni snerti, þá
svaraði ég peim með J>ví að heita henni mjög hátíð-

lega, að fjarvera mín skyldi engin áhrif hafa á hugar-

pel mitt til hennar og að hún mætti afdráttarlaust

reiða sig á trygð mína og ást. En pessi fullvissan

virtist veita henni mjög litla fróun, og pað pótt ég
endurtreki hana oftar en einu sinni, svo að ég var

í talsverðum vandræðum pegar ég skildi við hana,

pví ég skildi ekki í hvaða átt hugsanir hennar fóru

og kunni ékki að meta tilfinningarnar, sem orsökuðu

geðshræringu hennar. En petta óvanalega viðmót

hennar snart mig samt allmikið, og ég álasaði sjálf-
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um mér fyrir, aö hafa ekki hingað til viðurkent dýpt

pá og einlægni, sem væri í eðlisfari hennar undir

hinum útvortis hégómaskap. Ég lét Denny Swin-

ton heyra petta sjálfs álas mitt, en hann tók því

mjög purlega og ég gat með engu móti fengið hann

til að tala um þetta málefni. Denny var ekki vanur

að draga dulur á álit sitt, og hann hafði aldrei látið

sem honum pætti mikið varið í trúlofun mína. Þessi

afstaða hans hafði ekki raskað jafnaðargeði mínu

hið minsta áður, en nú var mér skapraun í henni, og

ég hefndi mín með pví, að lýsa ást minni á Beatrice

með sterkum orðum og áherzlu og með því að stað-

hæfa, með engu minni ákefð, að hún elskaði mig útaf

lífinu.

En þessi vandræði og stríð hvarf við nautnina

sem undirbúningurinn undir ferðina hafði í för með
sér. Yið Denny vorum rétt eins og skólapiltar, sem

ætla í ferð í frítímanum, og við eyddum heilum

klukkustundum í að bollaleggja, hvað við skyldum

gera og hvernig okkur mundi ganga pegar við vær*

um komnir til eyjarinnar. Það var sérlega gaman

að þessum bollaleggingum, en pegar til kom varð

reyndin önnur í sérhverju atriði, en við höfðum gert

okkur í hugarlund. Ef óg hefði pá pekt til í ^ eop-

alia eins vel og síðar varð, pá hefði ég játað hve til-

gangslaust var að reyna að spá nokkru um, hvað

kynni að ske eða ekki ske á eynni. En eins og á-

statt var, pá ófum við kongulóar*vefi okkar glaðir og

ánægðir á leiðinni frá Englandi til Rhodes, og kom-
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umst þangað viðburðalaust og slysalaust. í Rhodes

bittum við Hogvardt, og stigum f>ar á litla, en mjög

laglega gufujakt, sem hann hafði útvegað mér, Við

eyddum tveimur dögum í að koma farangri okkar og

vistum fyrir á jaktinni og í að kaupa pað sem við

þurftum að fá i viðbót, pví við gátum ekki búist við

að fá nokkurt sælgæti eða f>ví um líkt til kaups í

Neopalia. Ég undraði mig nokkuð yfir pví, að ég
skyldi ekki fá bréf í Rohdes frá gamla lávarðinum á

Neopalia, en mér datt ekki í hug að bíða eftir að

hann byði mér til eyjarinnar, heldur flytti mér alt

hvað ég gat að leggja af stað pangað. í Rhodes sá

óg líka hina fyrstu af pegnum mínum frá Nopalia,

pví Hogvardt hafði leigt tvo menn, sem höfðu komið

iil hans og sagt, að peir ættu heima á eynni og að pá
langaði til að vinna á jaktinni fyrir fari sínu pangað.

Mér pótti mjög vænt um, að hann hafði samið við

menn pessa, og fór strax að lesa pá niður í kjölinn

með mesta athygli. X>eir voru fallegir, hávamnir og

liðlegir menn, og peir, ásamt okkur hinum, voru

meir en nóg skipshöfn á litlu jaktina okkar; pví

bæði Denny og ég vorum talsvert æfðir í að sigla

gufujöktum, og Hogvardt gat gert alia hluti, bæði á

sjó og landi, en Watkins var bæði matreiðslumaður

og bryti. Neopalia-menn pessir sögðu mér, að peir

væru bræður og hétu Spiro og Demetri; peir sögðu að

ætt peirra hefði uin marga mannsaldra verið 1 pjón-

ustu lávarða Neopalia-eyjar. I>egar ég fékk að vita

petta, pá hafði ég minni tilhneigingu til að styggj-
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ast útaf hinum auðsæja dulleik, eða jafnvel önug-

lyndi, sem J>eir sýndu pegar jeg var að reyna að

kynnast þeirn. Ég póttist skilja og tók til greina

trygð peirra við ættina, sem svo lengi hafði drotnað

á eynni, en var nú að yfirgefa hana, svo að þessi

eðlilegi /migustur þeirra á hinum nýja drotni eyjar-

innar hamlaði mér ekki frá að spyrja J>á margra

spurninga viðvíkjandi fyrirrennurum mínum í hásæti

eyjarinnar. Þótt ég bæri lítið úr bytum fyrir polni

mína að spyrja, pá fékk ég 3amt að vita, að eina

manneskjan á eynni af ætt hinna gömlu drotna henn-

ar, að undanteknum gamia lávarðinum, var stúlka

ein, er kölluð var „lafði Euphrosyne cc
,
og hún var

dóttir látins bróður lávarðarins. Næst spurði ég þá
um kunningjann sem ég hafði séð í borðsalnum f

Optimum—Constantine. Hann var frændi stúlk-

unnar að öðrum eða priðja—ég gat ekki komist að

einmitt hvað skyld pau voru—en Demetri flýtti sér

að segja mér, að hann kæmi mjög sjaldan til eyjar-

innar og hefði ekki komið pangað í tvö ár.

„Og pað er ekki von á honum pangað nm pess-

ar mundircc
,
sagði ég.

„Ekki vissi ég til þess pegar ég var síðast á

eynni, lávarður minn cc

,
svaraði Demetri, og virtist

mér að hann líta með spyrjandi augnaráði til bróður

síns, sem bætti við í fl/ti:

„En hvað skyldum við, fátækir og lítilmótlegir

menn, vita um fyrirætlanir eða ferðalög Constantines

lávarðar. cc
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„Vitið f>ið hvar hann er nú sem stendur?4 *

spurði ég.

„Nei, lávarður minn‘ c

,
svöruðu þeir báðir í einu

með mikilli áherzlu.

Ég get ekki neitað, að eitthvað í látbragði

mannanna kom mér undarlega fjrir, en þegar ég
mintist á þetta við Denny, pá bara gerði hann gys

að mér og sagði hátíðlega:

„Þér hafið verið að lesa Byron gamla aftur.

Haldið pér, að peir séu sjóræningjar? íC

Jæja, maður parf ekki að sjálfsögðu að vera auli

f>ó
maður lesi Byron, svo ég hélt við

f>á skoðun

mína, að bræðurnir hefðu verið í vandræðum útaf

spurningum mínum. Þar að auki tók ég eftir pví að

Spiro, hinn illúðlegri af peim bræðrum, horfði reið-

uglega á mig oftar en einu sinni, pegar hann hélt að

ég sæi sig ekki.

En pessar litlu ráðgátur voru einungis sem

krydd í gleði mína á meðan jaktin skreið með all-

miklum hraða yfir hinD bláa sjó; og gleði mín var

alger þegar einmitt að morgni dagsins sem ákveðinn

hafði verið, nefnilega 7. maí, að Denny kallaði

„land! cc Þegar ég leit yfir stjórnborðs-kinnunginn

sá ég sky {>að á sjónum, sem í raun og veru var

Neopalia. Dagur f>essi rann bjartur og dýrðlegur,

og eftir pví sem við færðumst nær töfra-eynni okkar,

sáum við glöggra og glöggra svip hennar og lögun.

Ströndin var klettótt, nema rétt par sem dálítil vík

lá inn í eyna og höfnin var, og klettarnir risu upp frá
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str’öndinni, hærra og hærra, þar til peir drógu sig

saman f allháan hnjúk á miðri einni. I>egar maður

skoðaði eyna í sjónaukanum, sá maður yrkta akra og

vícgarða, innan um skóga, utan í hlíðunum; og hér

um bil uppi 1 miðri hlíðinni stóð gamait, gráleitt

hús með varnarturnum, og skýldu pví hamrar á prjá

vegu, en á bakvið pað lá pykkur skógur, og var

skfnandi útsýni til sjávarins frá húsinu.

„Þarna er húsið mittu , hrópaði ég með eðlilegri

gleði og benti með vísifingrinum á gráleita húsið,

Þetta var mikilsvert augnablik í lífi mínu, eftirtekta-

vert augnablik.

„Húrra!a hrópaði Denny og lieygði hattinum

sinum upp í loftið af hluttekningu með mér.

Deraetri stóð nálægt okkur, brosti illúðlega að

pessum gleðilátum og sagði:

„Ég vona, að iávarðinum reynist húsið þægi-

legur bústaðuru .

„\ ið skulum brátt gera það pægilegan bústað‘ c

,

sagði Hogvardt. „Ég pori að segja, að p>að er nú

í hálfgerðum rústum cc
.

„Það er fullgott fyrir lávarð af Stefanopoulos-

ættinni eins og pað ercc
,
sagði Demetri með reiðisvip.

Það var engum blöðum um pað að fletta, hvaða á-

lyktan ég átti að draga af pessum orðum, og ókurt-

eisin var jafn augljós.

Klukkan fimm eftir hádegi komum við inn á

höfnina á Neopalia og lögðumst við fremur hrörlega

trébryggju, sem lá um fimmtíu fet út 1 sjóinr. Það



31

leit út fyrir að koma okkar vekti mikinn æsing hjá

eyjarbúunum, því karlar, konur og börn komu hlaup-

andi niður hina mjóu, bröttu götu, sem lá frá höfn-

inni upp hæðina. Við heyrðum skrækróma köll, og

sáum að fult hundrað manns benti á okkur. Við

stigum út á bryggjuna, en enginn kom fram á hana

til að heilsa okkur og bjóða okkur velkomna. Ég
leit yfir pyrpinguna af eyjarbúum, en sá engan sem

ég áleit að verið gæti aldraði lávarðurinn; en ég sá

digran mann, sem virtist hafa einhvern myndugleika-

svip, og gekk ég rakleiðis til hans og spurði hann

mjög kurteislega, hvort hann vildi gera svo vel að

vísa mér á gistihúsið; pví Demetri hafði frætt mig á

pví, að f>að væri í porpinu dálítið gistihús, sem ég
gæti fengið að vera á um nóttina, og ég var of ást-

fanginn í eynni minni til pess, að láta mér koma til

hugar að sofa úti á jaktinni um nóttina. Digri mað-

urinn horfði first á DenDy og mig, og síðan horfði

hann á Demetri og Spiro, sem stóðu nálægt okkur

með illúðlegu brosi á andlitunum. Loks svaraði

hann spurningu minni með annari, fremur stuttara-

legri spurningu og sagði:

„Hvað viljið pér, herra minn?u Um leið og

hann sagði þetta, lyfti hana skotthúfunni sinni t

nokkra pumlunga og lét hana svo strax á sig aftur.

„Ég vil láta vísa mér veginn til gistihússins44
,

svaraði ég.

„Eruð pér kominn hingað til að heimsækja Ne-
opalia? í{ spurði digri maðurinn.
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Margt fólk ha£5i hú safnast saman utan um okk-

ur og horföi f>að alt á mig. En ég svaraði samt

spurningunni beint og blátt áfram:

„Ó, ég er kaupandinn að eynni ykkar, og ég er

hinfifað kominn til pess að taka við henniu .

„Enginn sagði orð, og f>að var dauðaþögn í svo

sem hálfa mínútu.

„Ég vona, að okkur komi vel samanu
,
bætti ég

við með f>ví þægilegasta brosi, sem ég átti til.

En ekkert svar kom samt. Fólkið í kringum

okkur starði enn á mig. En digri maðurinn tók

samt bráðlega til máls. Hann lét sem hann sæi ekki

hið vingjarnlega viðmót mitt, og sagði stuttur í

spuna:

„Ég er húsbóndinn á gistihúsinu. Komið. Ég
skal fyigja yður f>angað.“

Hann sneri sér við og gekk upp götuna. Við

fylgdam honum eftir, en fólkið skipaði sér í raðir,

sem við gengum á milli, og starði kuldalega á okkur.

Denny lýsti bæði tilfinningum sínum og mínum par

sem hann sagði:

„Dað er tæplega nægt að kalla petta gleði-

viðtökur“.

„Fólkið er ólundarlegar skepnur“, tautaði Hog-
vardt.

„Þetta eru ekki viðtökurnar, sem lávarðurinn

hefði átt að fá“, tautaði Watkins með meiri sorg en

reiði. Watkins hafði háfleygar skoðanir um virðj

ingu þá, sem skyldugt væri að s/na lávarðinum.
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Digri gestgjafinn gekk á undan; ég greikkaði

sporið f>ar til ég náði honum, og sagði:

„Fólkið virðist ekki vera ánægt með komu
mína“.

Hann hristi höfuðið, en svaraði engu. Rétt á

eftir stanzaði hann fyrir framan all-rambygt hús.

Svo gekk hann inn í það, og fylgdi okkur síðan upp

á loft og inn í stórt herbergi. X>að sneri fram að

götunni, en mér til nokkurrar undrunar sá ég, að

sterkar járnstengur voru fyrir gluggunum. Hurðin

fyrir herberginu var einnig ramgjör, og það voru

sterkar lokur bæði að innan og utan á henni.

„Þér búið vel um húsið yðar, vinuru
,

sagði

Denny hlæjandi.

„Við viljum geyma vandlega pað sem við höf-

um, hérna í Neopaliau
,
svaraði gestgjafinn.

Ég spurði hann að, hvort hana gæti látið okkur

fá máltið, og játti hann því óp/ðlega og fór sína

leið. Við máttum bíða all-lengi eftir mataum, og

stóðum við fast við gluggann og horfðum út ura

fangelsis slárnar fyrir honum. Kæti okkar hafði

horfið við þessar óvingjarnlegu viðtökur; mér fanst,

að eyjan mín hefði átt að vera viðfeldaari í viðmóti;

húa var svo fögur.

„En samt eru viðtökurnar betri en f>ær hefðu

verið fyrir tvÖ hundruð árum síðanu
,
sagði ég hlæj-

andi, pví ég var að reyna að gera hið bezta úr öllu

saman.

Gestgjifi iu fæ:ði okkur mxú in sjálfur, og vi
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hýmuðum aftur yfir máltíðinni, sem við sátum vi&

pangað til rökkva tók, og vorum við að ræða um
J>að, hvort ég ætti að heimsækja, aldraða lávarðinn,

eða hvort að sæmd mín útheimti ekki að ég biði eftir

að hann heimsækti mig, par eð hann hafði ekki kom-

ið niður að bryggjunni til pess að taka á móti mér;

og við komumst loks að peirri niðurstöðu að bíða

eftir, að hann heimsækti mig.

„En hann kemur varla í kveldu
,

sagði Denny

og stökk á fætur. „Skyldi vera hægt að fá nokkur

pokkaleg rúm hér!u

Hogvardt og Watkins höfðu samkvæmt boði

mínu setið til borðs með okkur Denny. Hinn fyr-

nefndi var nú að reykja pípu sína við gluggann, en

Watkins var önnum kafinn að leysa upp farangur

okkar. Við höfðum einungis haft létta poka með
okkur í land, fiskistengur okkar, bissur okkar og

nokkra smávegis muni. Hið annað var eftir úti á

jaktinni. I>egar Watkins heyrði rúm nefnd, pá
hristi hann höfufið, eins og hann spáði illu, og sagði:

„I>að er betra fvrir okkur að sofa úti á jaktinni,

lávarður minnu .

„Nei, pað geri ég ekki!u hrópaði ég. „Ættum
við að fara burt af eynni pegar við nú á annað borð

erum komnir á hana? Nei, Watkins! u

„Sem yður póknast, lávarður minntc
,
sagði Wat-

kins stillilega,

Hogvardt kallaði alt í einu upp yfir sig, par sem

hann stóð við gluggann, og ég gekk yfir pangað.
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Sjónin, sem við sáum, var sannarlega merkileg.

í hinni m j<5u, steinlögðn götu, eða stræti, stóð í hring*

í hálfdimmunni fimmtíu eða sextíu karlmenn, en ut-

an um þenna hrin^ var kögur af kvennfólki oor böm-

um. í miðjum hringnum stóð gestgjíáfinn okkar, ocr

rambaði hinn d^gri skrokkur hans aftur á bak og

áfram, par sem hann jós úr sér ræðu með lágri, ea

ákafri röddu. Ég heyrði ekki eitt einasta orð af því,

sem ræðumaðurinn sagði, en é g sá, að allir tilheyr-

endur hans fórnuðu brátt höndum til himins. Ér sá

og, að sumir hé:du á bissum í höndunuro, sumir héldu

á kylfum, sumir á haífum; og allir karlmennirnir

hrópuðu með reiði-þrungnum röddum: ^JSTai, naijk,

já!“ Síðan lagði allur hópurinn af stað—flestallir

ksrlmennirnir á eynni hafa hlotið að vera í honum—

í

péttum röðum upp eftir veginum, og var gestgjafinn

í broddi fylkingar. Við hlið hans gekk annar maður,

sem ég hafði ekki veitt e ftirtekt áður; hann var

klæddur vanalegum tweed-íðtum, en hann bar sig

tígulega
; ég gat ekki eéð framan í hann.

„Nú, hvað skyldi petta eiga að J^/ða?
a hrópaði

ég um leið og ég horfði niður á götuna, sem nú var

tóm að Öðru en pví, að þar voru dálitlir hópar af

hvítklæddu kvennfóiki, s«rn talaði saman í ákefð,

veifaði handleggjunum og benti /mist á gistihúsið,

sem við vorurn 1, eða^upp götina, pangað, sem karl*

mennirnir höfðu farið.

„Máske peir séu að h&lda ping siít íC

,
sagði

Danny; „eð a máske peir h .fi iðrast eftir ókurteisi
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sinni og ætli nú að f&ra að reisa heiðurs hlið, h&nda

okkur að ganga í gegnum“.

I>essar getgátur, sem auðsjáanlega voru gerðar í

skopi, greiddu ekkert fram úr málinu, f>ótt höfundur

peirra hefði gaman af þeira.

„Hvað sem pví líðura
,
sagði ég, „pá langar mig

til &ð rannsaka petta málefni. Hvað segið pið til

þess að við förum á eftir peim?u

Hinir aðrir sampyktu þessa uppástungu mína

tafarlaust. Við settum upp hatta okkar, tókum

göngustafi okkar og bjuggum okkur til ferðar. I>á

varð mér litið á farangur okkar.

„Fyrst ég var svo heimskur, að eyða peningum

míaum í marghleypings-skambissur ?*‘ sagði ég
og leit spyrjacdi augum til Hogvardts.

„Kveldloptið mun ekki skaða pæru
,

svaraði

hann; og svo stungum við sinni marghleypunni hver

1 vasa okkar. Ég held, að við höfum hálf skammast

okkar allir fyrir hræðsluna, en Neapolia búar litu

sannarlega út fyrir að vera ódælir náungar. Ég
gekk á undan hinum frarn að hurðinni og sneri hand-

fanginu; en hurðia opnaðist ekki. Ég kipti í hana

af miklu afli, en pað fór á sömu leið. Svo horfði ég
pegjandi á lagsmenn mína.

„Hetta er hlálegtu
,
sagði Denny og fór að blístra.

Hogvardfc tðk litlu luktina, sem hafði ætfð á reið-

um höndum, og athug&ði hurðina vandlega.

„Hún er læstu
,
sagði hann, „og lokurnar dregn-

ar fyrir bæði, að ofan og neðan. f>etta er ramgjör

*
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harð“, bætti hann við og barði hnefanuna í hana.

Síðan gekk hann yfir að gluarganuin og skoðaði síárn-

ar fyrir honum; að pví búuu sagði hann við mig:

„Ég er hræddur urn, að við verðum að hætta við

ferðina, lávarður minnu .

Jæja, ég gíit ekki að mér gert að skellihlæja.

Þetta var alt svo kátlegt í aðra röndina. Gestgjafinn

hlaut að hafa notað tækifærið, f>egar við vorum að

tala saman og hlæja yfir matnum, til að skjðta lok-

unum fyrir. I>að var ómögulegt fyrirckkur að kom-

ast út um gluggsnn vegna slánna, sem fyrir honum
voru. Vanur innbrotspjófur kynni að hafa getað náð

slánum frá, og f>að hefði v&falaust mátt brjóta hurð-

ina með virkisbrjót; en við höfðum á hvorugu völ.

„Við höfam verið veiddir, lagsmaður iC

,
sagði

Denny, „Dglega veiddir! En hver er tilgangurinn

með leikinn?“

Ég hafði f>egar lagt f>essa spurningu fyrir sjálf-

an mig, en hafði ekki getað svarað henni. Satt að

segja var ég farinn að velta pví fyrir mér, hvort skeð

gæti, að Neopalia ætlaði að reynast eins afturhalds-

samt land eins og tyikneski sendiherran hafði gefið í

skyn að eyjan væri. Watkins varð fyrstur til að

gefa bendingu um, hvert svarið upp á spurninguna

væri.

„Ég ímynda mér, lávarður minn cc
,

sagði hanr,

„að hinir innfæddu cc (Watkins nefndi Neopalia búa

ætíð „hina innfæddu cc

)
„hafi farið að finna lávarðinn,

sem seldi yður eynacc
.
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„Herra trúr“, sagði Denny, „ef pví er f>annig

varið, f>á
vona ég að f>að verði pægilegur fundur!“

E>að var kominn áhyggju-svipur á bréiðleita,

góðmótlega aDdlitið á honum Hogvardt. Hann
f>ekti nokkuð til fólksins á eyjunum á pessu svæði;

og sama var að segja um mig.

„Álítið f>ér, að vandræði séu á ferðum?“ sagði

ég við hann.

„Ég er hræddur um, að svo sé“, svaraði hann,

og síðan snerum við okkur aftur að glugganum, allir

nema Denny, sem eyddi kröftum sínum til einkis og

gerði gagnslausan hávaða með pví að lemja í hurðina,

f>angað til við báðum hann að láta hana eiga sig.

Við sátum þarna í herberginu í nærri tvo klukku-

tíma. I>að varð alveg dimt; kvennfólkið var hætt að

hjala saman, en stóð kyrt og f>ögult á götunni og í

dyrunum á húsum sínum, Klukkan var orðin 9 áður

en málefnunum pokaði nokkuð áfram. £>á heyrðust

óp á veginum fyrir ofan okkur, blys leiftruðu par, og

hratt fótatak heyrðist paðan, eins og margir menn
kæmu of&n hæðina á sigurgöngu. I>ar næst sáura

við hina þéttvöxnu, vasklegu eyjarskeggja koma of-

an götuna, og sáust hin hvítu stuttpils þeirra glöggt

við blysin í myrkrinu, og mennirnir virtust enn mik-

ilfenglegri í glampa blysanna, sem skiftist á við næt-

urmyrkrið. Maðurinn í tweed-t'ótunum var nú ekki

sjfnilegur í fylkingunni. Gestgjafinn okkar var nú

einsamall í broddi hennar. Þeir sungu allir með

hárri röddu einskonar ósléttan, villimannlegan brag
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á göngunni, og endurtóku hann hvað eftir annað; en

kvennfólkið og börnin, \sem f>yrptust út til að mæta
karlmönnunum, tóku undir í skrækum róm, svo söng-

ur pessi hljómaði hvervetna og yfirgnæfði alt annað;

þetta óp/ða lag var samt svo hermannlegt og hríf-

andi, að fætur okkar fóru ósjálfrátt að hreifa sig eftir

takti f>ess, og ég fann að blóðið fór að renna hraðara

í æðum mínum. Ég hef reynt að p/ða orðin í bragn-

um á ensku, og er ég hræddur um að hann hafi ekki

orðið sléttari hjá mér, en hinn óslétti frumbragur.

I>að, sem fylgir, er þýðing mín af bragnum:

„Vér eigum löndin!

Visni sú höndin
Er vélar burt löndin!

Visnuð er höndin,

Vér eigum löndin!

Hér er vort veldi,

Hann dó, er seldi!

Vér eigum löndin,

Visnuð er höndinu .

X>yrpingin orgaði f>essi hótandi orð upp aftur og
aftur, par til hún loks stanzaði gagnvart gistihúsinu,

og endaði með langdregnu, grimdarlegu sigur-öskri.

„Jæja, petta eru aðfariru
,
sagði Denny og dró

andann djúpt. „Hvað hafa durgar pessir 1 hyggju

að gera?u

„Já, hvað hafa peir í hyggju að gera?a spurði

ég; pví ég var í engum vafa um, að eyjarskeggjai

höfðu kyrjað pennan saraa brag yfir dauðum Stefano-

poulos fyrir tveimur öldum síðan. En á þessum tím-N,
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um virtist manni þetta heimsfea oor fjarstœða, já 5 ,

hræðilegt. En J>að var ekki um nein lög að gera

nær en í Rhodes, og eina réttvísin par var tyrknesk

réttvísi. Einu lögin, sem um var að tala hér á eynnir
voru lög höfuðsmanns Stefanopoulos-ættarinnar; og

ef pessi lög skyldu missa afl sitt við glæp er sá, sem

átti að framfylgja peim, hafði drjfgt, pá gátu undar-

legir hlutir skeð í Neopalia jafnvel nú á dögum. Og'

hér vorum við nú lokaðir inni í gistihúsinu eins og

rottur í gildru.

,,Ég get ekki séð, að það geti gert nokkurn

skaða, J>ó
við hlöðuru marghleypurnar okkar, lávarð-

ur minnu
,
sagði Hogvardt og lagðrhönd sína á öxl-

ina á mér,

Ég gat ekki séð, að f>að gæti skaðað okkur, svo

við fórum allir að ráðum Hogvardts, og fyltum vasa

okkar J>ar að auki með tilbúnum skotum. Ég var á-

kveðinn í—ég held að við höfum allir verið ákveðnir

í

—

a5 láta ekki eyjarskeggja pessa neyða okkur til

neins, eða hræða okkur með beinagrindar-brag sínum.

Svo leið fjórðungur stundar, en pá var barið á

hurðina, og lokurnar dregnar frá um leið.

„Ég ætla að fara til dyrannau
,

sagði ég og

stökk á fætur.

Hurðin var opnuð, og unglingspiltur rak inn

höfuðið.

„Vlacho gestgjafi skipar ykkur að koma ofanu ,

sagði pilturinn
;
en svo hefur hann að líkindum séð

paarghleypur okkar, f>ví hann hljóp niður stigann
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eins og fætur toguðu. Við fylgdutn honum eftir

£>angað til við komum át í dyrnar k gistihúsinu.

Fyrir utan f>ær var hálfhringur af mönnum, og beint

fram undan okkur stóð Vlacho. Strax og hann sá

mig gerði hann teikn með hendinni, sem p/ddi, að

allir skyldu pegja, og ávarpaði mig síðan eftirfylgj*

andi, undraverðu orðum:

„Lafði Euphrosyne leyfir yður, af ná* sinni, að

fara burt í friði. Farið því til báts yðar og siglið

burt, og pakkið guði fyrir miskunn hansu .

„Bíðið dálítið við, maður góðuru
,

sagði ég;

„hvar er aldraði lávarðurinn, sem átti eyna?“

„Vitið pér ekki að hann dó fyrir viku síðan?* c

sagði Vlacho, og virtist vera forviða.
^

„Dáinn! tc hrópuðum við allir einum munni.

„Já, herra minncc
,
sagði Vlacho. „Lafði Euphro-

syne, sem nú drotnar hér á Neopalia, skipar yður að

fara burt af eynni cc
.

„Úr hverju dó lávarðurinn?cc spurði ég.

„Úr hitasóttcc
,
svaraði Vlacho hátíðlega; og /ms-

ir af þeim, sem stóðu í kringum hann, kinkuðu kolli

og tautuðu jafn hátíðlega: „Já, úr hitasóttcc
.

„Mér f>ykir mikið fyrir f>ví
cc

,
sagði ég. „En

f>ar eð hann seldi mér eyna áður en hann dó, skil ég
ekki, með allri virðingu fyrir lafði Euphrosyne, hvað

henni kemur þetta málefni við. Ég skil heldur ekki,

hvað öll pessi þyrping af mönnum er að gera hérna

við dyrnar. Skipið peim að hafa sig burtu. cc

t>essi tilraun mín, að gera mig herralegan, hafði
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alls engin áhrif. Vlacho virtist ekki heyra hvað ég
sagði. Hann benti með vísifingrinum niður að höfn-

inni og sagði:

„Þarna liggur skipið yðar. Demetri og Spiro

geta ekki farið með yður, en pér getið komist af án

peirra. Hlustið nú á pað sem ég segi ! í>ér hafið

fararleyfii pangað til kl. sex í fyrramálið. Ef pér,

eða menn yðar, verðið hér á Neopalia einni mínútu

eftir pann tíma, pá komist pið aldrei burtu héðan.

Hugsið um petta og breytið viturlega.u Að svo

mæltu snéri hann sér við og allir, s^m með hon-

um voru, eins og sama fjöðrin hreifði pá, og gengu
1 fylkingu upp hæðina aftur; og pegar þeir voru

komnir svo sem 300 fet burtu, kyrjuðu þeir aftur upp

sama gamla braginn og áður. Við stóðum einir eftir

í dyrum gistihússins, og ég verð að játa, að við

vorum fremur sauðarlegir.

Svo fórum við aftur upp á loft, og ég settist við

herbergis gluggann og horfði út í náttmyrkrið. ]>að

var mjög dimt úti, og virtist nú enn dimmra en áður

þegar blysin voru horfin. Engin manneskja sást nú

á ferli. Eyjarskeggjar póttust nú vafalaust vera

búnir að koma málunum í æskilegt horf, og gengu

pví til rekkju. Ég sat í pungum pönkum við glugg-
ann. En eftir litla stund kom Denny yfir til mín,

lagði hendina á öxl mér og aagði:

„Ætlið pér að láta undan peim, Charley?íC

„Kæri Denny minn,“ sagði ég áhyggj|afullur%

J
ég vildi að pér væruð kominn heim til hennar móð-
ur yðar. c<
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Hann brosti og endurtók spurningu sína: uÆtl-

ið pér að láta undan peim, gamli kunningi?“

„Nei, við Júpiter, pað ætla ég mér ekki að

gera !“ hrópaði ég og stökk á fætur. „Þeir hafa

fengið peninga mína, og ég ætla mér að fá eyna mína

í staðinn.a

„Takið jaktina, lávarður minn, og farið á henni

til Rhodes,u ráðlagði Hogvardt, “og komið svo hing-

að aftur með nógan liðsafla.u

Jæja, það var vit í pessari ráðieggingu, og

augnabliks upppot mitt var heimska. Við fjórir

gátum ekki sigrað eyna; ég kæfði pví viður stærilæti

mitt og sagði : „Svo skal vera. En bíðum nú við
;

klukkan er ekki nema tólf, svo við gætum skoðað

okkur dálítið um á eynni áður en við leggjum burt

frá henni. Mig langar til að kynnast plássinu.u Mér

var mjög gramt í geði yfir, að vera þannig rekinn

burt af eynni minni.

Hogvardt nöldraði dálítið yfir þessari uppá-

stungu minni, en beygði sig samt undir vilja minn.

Vð tókum marghleypur okkar aftur, fórum út úr

gistihúsinu og gengum rakleiðis upp veginn. Við

mættum engum manni. I>annig gengum við eina

mílu upp á móti, og varð vegurinn brattari við hvert

spor. En pá lá annar vegur pvert út af aðal vegin-

um.

„E>essi vegur mun líggja til hússins,u sagði Hog.

vardt, sem hafði kynt sér appdráttinn af eynni mjög

vandlega.
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„I>á skulum við fara til hússins og líta á það,<c

sagði ég. „L/sið okkur með iuktinni, HogvardL
I>að er svo skolli dimt. Cí

Hogvardt dró skygnið frá luktinni, og bar pk

birtu á veginn. En svo hleypti hann skygninu strax

fyrir aftur og dró okkur með sér fast upp að klettun-

unum, sem voru utan við veginn. E>ótt dimt væri

sáum við brátt, að einhverjir komu ríðandi á móti

okkur á litlum hestum. Við gátum ekki séð andlitin,

en um leið og þeir, er á hestun ím riðu, fóru fram hjá

okkr (vuið vorum steinpegjandi og hreifignarlausir),

heyrðum við að sagt var, með hreinni og yndislegri

stúlku-rödd:

„I>eir fara f>ó vissulega burt? íC

„Já, f>eir annaðhvort fara eða fá makleg mála-

gjöld, cc svaraði sá, sem reið hinum hestinum. Mér
hnykti við, pví þetta var rödd mannsins sem setið

hafði við næsta borð við okkur Denny í borðsalnum

á Optimum—petta var sem sé Constantine Stefano-

poulos.

„Ég verð ekki langt í burtu, f>ví ég ætla mér að

vera í porpinu í nótt. cc sagði stúlkan; „og ég er viss

um, að fólkið gefur gaum pví sem ég segi. cc

„Fólkið mun drepa pá ef f>eir fara ekki burt,a

svaraði Constantine, og pað var auðheyrt á röddinni,

að pessi hugsun vakti engan hrylling hjá honum,

Síðan hurfu pau í myrkrinu.

„Áfram til hússins! 44 hrópaði ég í snöggri geðs-

hræringu. £>vt ég var nú orðinn reiður, mjög reiður
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jfir þeirri takmarkalausu, niðurlægjandi fyrixlitningu,

sem hvervetna kom fram gagnvart mér.

Við preifuðum okkur áfram eftir veginum í svo

sem tíu mínútur, og vorum þá rétt fram undan gamla,

gráleita húsinu, sem við höfðum séð utan af sjónum.

Við gengum hiklaust upp að pví. Dyrnar stóðu

opnar. Við gengurn inn, og komum pá fyrst í afar-

stóran gang. Gólfið var úr tré, og voru mottur og

feldir á því hér og hvar. Langt borð var í miðjum

ganginum, og voru veggirnir prýddir með miðalda-

hertygjurn og vopnum. Gluggarnir voru einungis

sem mjóar rifur 1 hina þykku og rambygðtjf stein-

veggi. Hurðin var afar pung og J>ykk, og öll járn-

bent; hinar pterku hurðir á gistihúsinu voru sem

ekkert hjá henni. Ég kallaði með hárri rðddu: „Er

nokkur hér? c En enginn svaraði. Æsingurinn,

sem fylgdi hergöngu og söog eyjarskeggja, hlaut að

hafa dregið vinnufólkið niður í þorpið — eða máske

ekkert vinnuíólk hafi verið í húsinu. Mérvar ómögu-

legt að vita neitt twn þetta. Ég settist niður í bríka-

stól við borðið. í>að var mér þægileg tilfinning, að

ég væri eigandi eyjarinnar og að ég væri nú 1 mínu

eigin húsi. Denny sat á borðinu við hliðina á mér

og dinglaði fótunum. Við steinþögðum allir um
hríð. En svo hrópaði ég snögglega

:

„Því í ósköpunum ættum við ekki að láta skríða

til skarar cú þegar? ‘ Svo stóð ég á fætur, lét hina

þungu hurð aftur, skaut lokunum fyrir og sagði:

„Látum pá opna þessa hurð klukkan sex í fyrramálið

ef peir geta.u
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„Húrra! fc< hrópaði Denny og stökk niður af borð-

inu eins og kólfi Yæri skotið. Svo vænt pótti hon-

um um ákvörðun mína, að láta ekki undan.

Ég leit framan í Hogvardt. Hann hristi höfuð-

ið, en hann brosti. Watkins stóð hjá, eins stiltur og

rólegur eins og hann var vanur að vera. Hann
spurði einungis, að hvaða niðurstöðu lávarðurinn

hefði komist—pað var alt og sumt; og f>ar eð ég fór

ekki frekar út í málið, sagði hann:

„Þér ætlið að verða hér í nótt, lávarður minn?u

„Ég ætla að verða hér í nótt undir öllum kring-

umstæðum, Watkins,“ sagði ég. „Ég ætla ekki að

láta nokkurn mann reka mig burt af eynni minniu .

Um leið og ég sagði þessi síðustu orð barði ég
hnefauum svo fast niður í borðið, að pað tók undir f

pví. Okkur til mikillar undrunar heyrðum við f>á

lága en glögga stunu koma úr einu borninu—paðan,

sem hið daufa ljós úr lukt Hogvardts l/ati ekki—

-

eins og einhver hefði miklar prautir. I>að fór hroll-

ur um Watkins; pað var eins og Hogvardt væri ekki

um sel. Við Denny hlustuðum eftirvæntingarfullir.

Aftur heyrðist stunan. Ég greip luktina af Hog-

vardt og hljóp i áttina, sem stunan hafði komið úr.

X>ar í horninu lá gam&ll maður á legubekk, og var

ábreiða ofan á honum. I>iið var eins og pað færi illa

um hann, pví hann var að velta sér til og stundi um
leið. Við hlið hans sat gömul vinnukona, og var
liún preytuleg og svaf fast. A einu augnabliki gat

ésr méf til sannleikann í þessu máli—part af ssnn«

leikanum.
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„Hann er ekki ennþá dauður úr hitasóttinni, sem

hann Vlacho var að tala um’ 1

,
sagði ég.

III. KAPÍTULI.

HITASÓTTIN f NEOPALIA.

Ég horfði í nokkur augnablik á hið föla, hrein-

skorna, fyrirmannlega andlit öldungsins á bekknum.

Síðan hristi ég handlegg konunnar all hranalega, og

vaknaði hún við f>að með hálfgerðum andfælum.

„Hvað er hér um að vera?“ sagði ég í höstum

róm. „Hver er þessi maður?“

„Guð minn góður bjálpi mé"! Ilver eruð pér?* c

hrópaði konan og stökk á fætur óttaslegin. Satt að

segja er ekki ólíklegt, að við fj 5rir höfum verið

hræðilegir í augum konunnar, pví f>að hefur sjálf-

sagt verið ákafa og jafnvel harðneskju svipur á

okkur.

„Ég er Wheatley lávarður, og pessir menn eru

vinir mínir“, sagði ég hvatlega og í höstum róm.

„Hvað er f>etta, eruð pað pér?u sagði konan og
horfði undrandi og spyrjandi augum á mig.

„Já, f>að er ég, ljóslifandiu
,
sagði ég. „Ég hef

keypt eyna. Við gengum út okkur til skemtun-
ar, og 44

„En hann drepur yður, ef hann hittir yður hé. cí
,

sagði konan 1 fl/ti.
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„Hann? Hver?“ spurði ég.

55Ó, fyrirgefið mér, lávarður minn!u sagði konan.

„I>eir drepa yður—peir—fólkið—mennirnir hérna

á eynnia .

Ég horfði harðneskjulega á hana. Hún horfði

undan vandræðalega. Ég tók aftur til máls, upp á

von og óvon, og pó voru orð mín bygð á sterkum

líkum, par sem ég sagði:

„E>ér meinið, að hann Constantine Stefanopoulos

muni drepa mig?u

„Ó, hafið ekki háttu
,
hrópaði hún. „Hann kann

að vera hér, hann getur verið allsstaðaru .

„Hann má þakka sínum sæla að hann er ekki

héru
,
sagði ég illúðlegur á svipinn, því ég var orð-

inn reiður. „Svarið spurningum mínum, kona. Hver

er þetta, sem bér liggur?u

„Það er drottinn eyjarinnar, lávarður minnu
,

svaraði hún. „Æ, ég er hrædd um, að hann sé særð-

ur til ólífis. Og samt sofnaði ég. En ég var svo

f>reyttu .

„Særður—hver særði hann?u spurði ég.

Andlit hennar varð snögglega sviplaust og aug-

un störðu út í bláinn. Ea svo sagði hún:

„Ég veit ekki, lávarður minn. Dað skeði ein-

hvern veginn í prengslunum og þyrpingunni. I>að

var óviljaverk. Hann kæri herra minn var búinn að

láta að óskum peirra. Ea samt stakk einhver hann.

—við himioinn, ég veit ekki hver það gerði, lávarður

minn.—Og bann hlýtur að deyjau .
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„Segið mér alla söganau
,

sagði ég með^bjóð-

andi röddu.

£>á svaraði hún og sagði:

„I>eir korrm hingað allir í hóp, \ lacho og öli

pyrpingin, og Constantine lávarður með þeim. Lafði

Euphrosyne var ekki heima; hún er oft í burtu, niður

á kiettunum við sjóinn, og horfir á öldurnar. I>eir

komu og sögðu, að það væri lentur maður, sem segði

að hann ætti eyna—maður, sem bæri sama nafn og

pér, lávarður minn. Og þegar hann kæri herra minn

sagði þeim, að hann hefði selt eyna, til pess að frelsa

heiður ættarinnar, pá urðu þeir hamslausir og Vlacho

byrjaði að syngja líksöngs-braginn, sem Alexander

3káld hinn eineygði orti fyrir löngu, löngu síðan,

áður en Stefan Stefanopoulos dó, en allir hinir tóku

undir. Síðan drógu þeir upp hnífa sína og færðu

sig nær og nær, og heimtuðu að hann kæri herra

minn skyldi reka ókunna manninn burt af eynni; pví

það væri ekki hægt að kaupa og selja íbúa Neopalia

eins og peir væru nautgripir eða svín. Hann herra

minn vildi lengi vel ekki láta undan, og peir sóru að

J>eir skyldu drepa ókunna manninn, og herra minn

líka. Svo prengdu peir sér nær, pangað til Vlacho

var kominn fast að honum með hnífinn á lofti, en
'Constantine lávarður stóð.við hliðina á herra mínum
og bað hann að láta undan; svo dró Constantine hníf

sinn úr sliðrum og sagði, að Vlacho yrði að berjast

við sig áður en hann dræpi gamla lávarðinn, herra

minn. En Vlacho brosti bara að pví. Og svo—og
svo—ah, kæri lávarður minn!u
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Hún gat ekki komið upp orði um stund, og
grátur braust fram af vörum hennar í staðinn fyrir

orð. En síðan rétti hún sig upp, og eftir að hafa

litið á særða öldunginn, sem hin ákafa ræða hennar

ekki hafði vakið af dvalanum, hélt hún áfram og sagði:

„Og svo hrópuðu peir sem fyrir aftan Vlacho

«tóðu, að pað væri nú nóg komið af orðum, og spurðu

herra minn hvort hann kysi heldur, að láta lífið eða

láta undan. Svo hlupu peir allir áfram, þangað til

hinir fremstu prengdu að herra mínum; og hann, sem

nú var orðinn gamall og veikburða maður (pótt hann

eitt sinn væri eins hugrakkur maður eins og nokkur

aðnar), hrópaði upp með hinni veiku rödd sinni:

,]>að er nóg komið, vinir; ég læt undan—ég—1 og

þá drógu peir sig til baka. En herra minn stóð

þarna hreifingarlaus eitt augnablik, síðan greip hann

hendinni um siðuna, riðaði á fótunum og féll svo til

jarðar, en blóðið streymdi úr síðu hans. Constantine

lávarður féll á kné við hlið hans og hrópaði: ,Hver

stakk hann?‘ Vlacho brosti illúðlega, en hinir aðrir

litu hver til annars. En ég, sem hafði hlaupið fram í

dvrnar og séð þaðan alt sem gerðist, kraup niður við

hlið herra míns og reyndi að stöðva blóðrásina.

Vlacho leit pá beint framan í Constantine lávarð,

festi hin hvössu augu sín á honum og sagði: ,Það

var ekki ég, sem gerði pað, lávarður minn c
. ,Og pað

var heldur ekki ég, pað veit skapari minn c

,
hrópaði

Constantine lávarður, reis á fætur og hrópaði enn:

Hver veitti honum áverkann? En enginn svaraði,
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svo hann hélt áfram og sagði: ,Ef einhver gerði

þetta í ógáti, af pví að hann viidi ekki láta undan,

þá segið til og skal sá hinn sami verða náðaður*. En
pegar Vlacho heyrði þetta, pk sneri hann ?ér að öii-

um hópnum og sagði: ,Seldi hann okkur ekki al!a

eins og uxa eða svín? Síðan kyrjaði hann upp lík-

söngs-braginn, en allir hinir tóku undir, og enginn

kærði sig framar um að vita, hver hafði veitt áverk-

ann. Og Constantine lávarður u

Orðastraumur gömlu konunnar stansaði hér

snögglega, eins og hann hefði frosið á vörum hennar.

„Jæja, og hvað ætluðuð pér að segja um Con-

stantine lávarðu
,
sagði ég með lágri, harðneskjulegri

rödd, sem skalf af geðshræringu. Ég fann að hönd

Denny’s, sem hann hafði hvílt á handlegg mfnum,
hoppaði upp og niður af sömu orsök. „Hvað um
Constantine lávarð, kona?u endurtók ég.

„Nei, hann gerði ekki neittu
, svaraði hán.

„Hann talaði við Viacho um stund, en svo fóru peir

burt, og hanu sagði mér að passa aldraða lávarðinn á

meðan hann væri að leita að lafði Euphrosyne.

Eftir nokkra stund kom hann með hana; aagu hennar

voru rauð af gráti, og hún fór aftur að gráta þegar

hún sá hann veslings herra minn, pví hún elskaði

hann. Hún sat hjá honum þangað til Constantine

kom og sagði henni, að pér vilduð ekki fara burt af

eynni, og að pér og vinir yðar yrðu drepnir ef pið

færuð ekki burt. Svo 'grét hún af því að verða að

yfirgefa gamla, særða lávarðinn, en fór samt, og bað
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um leið til drottins, að hann yrði iifandi f>egar hán

kæmi aftur. ‘Ég verð að fara’, sagði hán, ,því
f><5

J>að sé skammarlegt að eyjan skyldi vera seld,
f>á má

til að fá f>essa menn til að fara burt, svo f>eir verði

ekki teknir af lífi. Kysstu hann fyrir mig, ef hann

skyldi rakna við‘. í>annig skildi hán við mig hjá

gamla lávarðinum, og ég er svo hrædd um að hann

deyi“. Um leið og gamla konan sagði síðustu orðin,

setti mikinn grát að henni.

t>að varð pögn í nokkur augnablik, en pá sagði

ég aftur:

„Hver veitti gamla lávarðinum áverkann, kona?

Hver særði hann?“

Hán hnipraði sig saman og reyndi að fjarlægj-

ast mig, eins og ég hefði slegið hana högg, í staðinn

fyrir að spyrja hana spurningu.

„Ég veit ekki; ég veit pað ekki“, sagðihf n

andvarpandi.

En ég átti að fá svar uppá spurninguna, em
hán vildi ekki svara.

Öldungurinn opnaði augun, varir hans b iðust,

hann stundi pungan og sagði lágt: „Constantine!

Þá gerðir pað, Constantine!“ Augu mín og gömlu

konunnar mættust eitt augnablik, en svo leit hán

strax niður fyrir sig.

„Hvers vegna, hvers vegna gerðir pá pað, Con-

stantine?“ ^andvarpaði særði öldungurinn’ „Ég var

báinn að lát^indan, báinn að láta undan, Constant-

ine. Ég hefði látið pá fara u
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Or^ hans bættu, augu hans lokuðust aftur, varir

lans rr;æt ust, en einungis til að aðskiliast. Augna-

blik: sihsa sigu kjálkar hans niður afllausir. Hinn

gamK K varður í Neopalia var látinn.

Kg fyltist pvílíkri bræði og hatri gegn manninum

(Cocstantine), sem af einhverri ástæðu, er ég gat enn

ekki skilið. hafði unnið pvílíkt níðÍDgsverk á ætt-

ingja sinum—fjörgömlum manni í tilbót—að ég gerði

svo fljf færnislegan hlut að mér virðist pað nú, J>eg-

ar ég atúuga málið við ljós kaldrar endurminnÍDgar,

éðs manns athæfi. En samt sem áður fanst mér
f>á,

að ég geta ekkert annað gert; og svipur Denny’s, já,

°g sugneráð hinna annara sýnái Ijóslega, að peir

væru mé: ssmdóma.

„Leggið lík öldungsins tilu
,
sagði ég við gömlu

konuna; „svc skulum við vaka yfir því. En farið að

pví búnu og segið pessum Constantine Stefanopoul-

os
:
að mðr sé kunnugt um glæp hans; að ég viti hver

ve.tíi öldungnum áverkann; að allur heimurinn skuli

fá að vita það sem ég veit um petta; og að ég skuli

hvoiki tvílast dag né nótt fyr en hann fái makleg

mátagjöld fyrir petta svívirðilega morð. Segið hon-

unij að ág hafi svarið pessa djfran eið, og lagt við

drengp.kap minn sem enskur aðalsmaðuru .

„Qg segið honum, að ég hafi einnig svarið pess

dfran eið!u hrópaði Denny; en Hogvardt og Wat-
kins f sem ekki leyfðu sér að búa tilfinningar sínar í

orð^ færðu sig fast að mér. Ég vissi á því, að peir

vc T<} báðir einhuga með mér.
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Gamla konan leit rannsakandi augum á mig
og sagði:

„I>ér eruð djarfur maður, lávarður minn“.

„Ég sé ekkert að óttast enn sem komið eru
,

sagði ég. „Ég held &ð ég hafi pað bugrekki, sem
útheimtist til að segja J>rælmenni hvaða álit ég hef

á honumu .

„Eq hann lætur yður aldrei komast lifandi burt

eftir [>ettau
,
sagði gamla konan. „Þér hugsið yður

að fara til Rhodes og segja frá—segja það sem f>ér

hafið sagt um hannu .

„Já, og lengra en til Rhodes ef pess gerist

pörfu
,
sagði ég. „Hann skal deyja fyrir glœp sinn,

svo framarlega sem ég lifi
u

.

I>að hefði orðið árangurslaust, pó púsund menn
hefðu reynt að telja mig af áformi mínu á þessu

augnabliki; pví níðingsháttur Constantine’s hafði

tendrað pvílíkt heiftarbál í hjarta mínu, að alt varð

að rýma, sæti fyrir pví.

„Gerið pað sem ég hef skipað yður, og það taf-

&rlaustu
,

sagði ég harðneskjulega. ,.Yið skulum

vaka yfir líki öldungsins pangað til pér komið afturu .

„I>ér gangið út í opinn dauðann með pessu, lá-

arður minnu
,
sagði gamla konan. „I>ér eruð ungur

m&ður ennþá; og unglingurinn við hlið yðar er enn-

pá yngriu .

„Við erum ekki dauðir, enn sem komið eru,

sagði Denny. Ég hafði aldrei fyr séð pann svip á

andliti hans, sem nú var á pí; kátínan og léttlyndið
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virtist horfið úr honum, en varir hans prístust saman

og tóm harka skein út úr andliti hans.

Gamla konan fórnaði höndum til himins, en ég
vissi ekki hvort p>að var í bænarskyni eða af harmi.

Við snerum okkur frá henni, svo hún gæti búið um
líkið í friði. Síðan gengum við aftur yfir um þangað,

er við höfðum setið fyrst þegar við komum inn í hús-

ið, og biðum þar J>angað til að daga tók og við sáum
út um mjóu gluggana hinar gráu bylgjur hossa sér

og dansa í aftureldingunni. Gamla konan kom til

mín J>ar sem ég sat og horfði á öldurnar.

„Ég er búin að ganga frá líkinu, lávarður minnu
,

sagði hún við mig. „Er ásetningur yðar hinn sami

og áður?u

„Já, hann hefur ekki breyzt hið minsta“, svar-

aði ég.

„Það er opinn dauðinn fyrir yður, fyrir ykkur

alla“, sagði hún og gekk síðan tafarlaust fram að

hinum miklu dyrum. Hogvardt opnaði hurðina fyrir

hana,og ég sá hana ganga niður veginn milli háu klett-

anna, sem voru til beggja handa við hann. Síðan

tókum við lík öldungsins og bárum pað inn í her-

bergi, sem var öðru megin við hinn mikla gang,

komum síðan til baka og stóðum í dyrunum til að
kæla andlit okkar í hinum hressandi morgunblæ. A
meðan við stóðum p>ar sagði Hogvardt alt í einu:

„Klukkan er orðin fimmu .

„Þá eigum við einungis eina klukkustund ólif-

aða, ef við förum ekki strax út á gufujaktina“, sagði

ég brosandi.
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„Þér ætlið pó aldrei að fara út á jaktina aftur^

lávarður minn?u sagði Hogvardt.

„Ég verð að játa, að ég er í vandræðum hvað ég
skuli gerau

,
sagði ég. „Ef við förum, þá sleppur

prælmennið. Og ef við förum ekki

„Nú, pað er mögulegt, að við sleppum ekki

bur^ þó við vildumu
,
bætti Hogvardt við setninguna.

Ég sá að Hogvardt fann til pess, að mikil ábyrgð

hvíldi á honum
;
hann skoðaði sjálfan sig ætíð sem

hirðirinn, en okkur hina, er leigðum hann, sem sauð-

ina. Ég er sannfærður um, að pessi afstaða hans

gagnvart mér herti á práa mínum svo dugði, pví ég
sagði nú alveg hiklaust:

„Ó, við skulum hætta á pað. Þegar eyjarbúar

fá að vita hvílíkt prælmenni pessi Constaniine er, pá
munu peir snúast á móti honum. Þar að auki sagði

ég að við skyldum bíða héru .

Denny greip strax hin síðustu orð mín á lofti.

Þegar maður er ákveðinn í að aðhafast einhverja

fífldirfsku, pá er manni ætíð mikill hugléttir í, að

fiúna til pess, að maður hafi pegar skuldbundið sig

til pess með einhverju verki eða loforði, sem á undan

er gengið. Þess vegna hrópaði Denny upp og sagði:

, Já, við lofuðum pví. Það ríður baggamuninn

í pessu máli, Hogvardtu .

„Lávarðurinn lét pá fyrirætlan sina sk/laust í

ljósi“, sagði Watkins, sem kom til okkar í pessum
svifunum með stórt brauð og stóra mjólkurkönnu í

höndunum. Ég horfði á raatvælin eitt augnablik og
sagði síðan:
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„Ég keypti húsiö með öllu sem í pví væri. ViB

skulum pví neyta pessarar fæðu.

"Watkins lagði af stað í aðra matarleitina, og

kom aftur með stðrt stykki af innlendum osti. Þeg-

ar hann hafði lagt ostinn á borðið sagði hann:

„í>að eru tvær geitur í kofa rétt úti fyrir eld-

húsgluggunum, og pér sjáið, lávarður minn, að pað

eru tvær kýr í tjóðri þarna í garðinum hægra megin

við framdyrnaru .

Ég fór að hlæja, pví Watkins var svo spekings-

legur og hátíðlegur.

„Dér meinið, að við getum staðist umsátur?“

sagði ég.

„Jæja, ég vona að það komi ekki til þess“, sagði

Watkins.

Hogvardt stóð á fætur, gekk ganginn í kring og

skoðaði öll vopnin, sem veggirnir voru prjfddir með.

Hann lét óánægju sína í ljósi við og við með því að

tauta eitthvað fyrir munni sér. Bissurnar voru ónyt-

ar, ryðgaðar og gamaldags; og J>að voru heldur eng-

in skotfæri til fyrir pær. En pegar Hogvardt hafði

nærri lokið við hringinn,gaf hann af sér ánægju hróp,

og kom síðan til mín með ágætan nútíðar-riffil og

stóran kassa af tilbúnum skotum, sem tilheyrðu

rifflinum.

„Lítið á“, sagöi hann í urrandi, en þó mjög

ánægjulegum róm. „t>að er C. S. á skeftinu; ég
b/st við að yður hepnist að geta yður til hver á riff-

ilinn, lávarður minn“.
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„Það var mikil hugulsemi af Constantine að láta

pennan riffil vera héru
,

sagði Denny, sem var að

skemta sér við að höggva sundur ímyndaðar lemónur

með fallegu tyrknesku bogasverði, er hann hafði tek-

ið niður af veggnum.

„Hvað kyrnar snertir, pá er ekki að vita nema
peir reyni að lauma peim burt héðanu

,
sagði ég.

„Ég held f>eir geri f>að varlaw
,
sagði Hogvardt

og miðaði rifElinum út um einn mjóa gluggann.

Ég leit á úr mitt, og sá J>á að klukkan var fimm

mínútur ýfir sex.

„Jæja, við getum ekki farið héðan afu
,
sagði ég.

.„Það mál er nú leitt til lykta. Það er líka blessuð

fróun í J>ví
u

. Ég hef oft síðan brotið heilann um
f>að, hvort ég hafi nokkurn tíma í raun og veru ætlað

mér að fara!

Næsta klukkustund leið mjög viðburðalaust.

Við héldum kyrru fyrir, og reyktu sumir vindla en

sumir pípur, og við töluðum saman í lágum róm.

Endurminningin um líkið í næsta herbergi við okkur

dró úr hagaræsingi þeim, sem kringumstæður okkar

annars kynnu að hafa orsakað. Satt að segja byst ég
viC, að pað hefði verið ástæða til, að ég hefði verið

algerlega yfirkominn af byrðinni, sem hvíldi á mér,

fyrir að hafa leitt hina aðra í þennan vanda með prá-

kelkni minni. En ég var pað alls ekki. Það má
vera að pað, að Hogvardt tók upp á sig ábyrgð í

J>
essu máli, hafi létt henni af mér. Ég var of fullur

af bræði gagnvart Constantine til pess að hugsa um
i V
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hættuna, sem viö stofnuðum okkur sjálfum í; og ég
fullvissaði sjálfan mig um pað meir en til hálfs, að

£>egar eyjarbúar fengju að vita um glæpinn,sem hann

hafði dr/gt, f>á mundi hann missa það afl, sem hann

hafði til að skaða okkur. Ef maður gat þar að auki

dregið nokkuð af orðunum, sem ég hafði heyrt á veg-

inum, þá höfðum við á okkar hlið vin, sem við auð-

vitað ekki vissum hvað mikið hafði að segja, en sem

að líkindum réð allmiklu á eynni, og pað var hin sæt-

róma stúlka, sem gamla konan nefndi lafði Euphro-

syne. Það var ómögulegt að hún mundi leggja

morðingja föðurbróður síns lið, jafnvel pó að morð-

inginn væri frændi hennar.

Innan stundar fór ég með WatLins til að skoða

geiturnar, og eftir að ég var kominn í gegnum eld-

húsið, sem hátt var undir loftið í og var með stein-

lögðu gólfi, var ég staddur í nokkurs konar bás, er

klettarnir í kring mynduðu. Jörðin hafði verið

sléttuð á dálitlu svæði, og kringum pann blett hófu

klettarnir sig beint upp, eins og veggir, ein 10 eða

12 fet. Frá brúnum pessara tilbúnu veggja risu

klettarnir upp sem skógi vaxnar brekkur upp, að

fjallshnjúknum. Ég rendi augunum upp eftirbrekk-

um pessum, og sá þá, meir en 300 fet fyrir ofan mig,

dálítið timburhús. I>að gaus blár reykur upp úr

reykháfunum; og einmitt á meðan við horfðum á

húsið kom einhver manneskja út úr pví, stóð graf-

kyr úti fyrir dyrunum og virtist stara niður á húsið

•sem við vorum hjá.
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„Þetta er kvennmaður(í
,
sagði ég hiklaust.

„Já, lávarður minn“, sagði Watkins. „Ég hýst

við að f>að sé bóndakonau .

„Það er sjálfsagt' 4

,
sagði ég. En ég fór fljótt

að efast um,að álit Watkins væri rétt; fyrst og fremst

af peirri ástæðu, að klæðnaður hennar líktist ekki

bóndakonu-búningi; í öðru lagi vegna f>ess, að hún

fór inn í húsið og kom að vörmu spori út aftur

með hlut í hendinni, sem hún miðaði á okkur og sem

ég var sannfærður um að væri stór, tvöfaldur kíkir.

Það var nú ekki líklegt, að bóndakona í Neopalia

hefði f>vílíkan grip undir höndum. Svo hvarf konan

skyndilega inn í húsið, og í hinni djúpu f>ögn í

brekkum f>essum heyrðum við að hurðinni á húsinu

var skelt aftur með allmiklu afli.

„Það er eins og henni lítist ekkert vel á okkuru
,

sagði ég.

„Það er mögulegt, að svo séu
,
sagði Watkins

með lotningu; „hún átti ekki von á að sjá yður hér,

lávarður minnu .

„Ég bjfst við að svo sé, Watkinsu
,
sagði ég.

„Ég fékk ekki frið til að skoða hið njfja ríki

mitt lengur—ánægja mín yfir, að eyjan var eign mín,

jfirgnæfði hinar ógnandi kringumstæður—f>ví Benny
hrópaði á mig innan úr húsinu. Ég flytti mér til

baka inn í ganginn, þangað sem við höfðum áður

verið, og sá f>á að Denny stóð við gluggann og hvíldi

riffil Constantine’s á gluggakistunni.

„Ég gæti skotið hann niður laglegau
,

sagði



61

Denny hlæjandi og benti á mann, sem kom ríðandi

upp að húsinu. Maðurinn reið á litlum, en sterkleg-

um hesti; pegar hann var hér um bil sex hundruð fet

frá húsinu, stanzaði hann, horfði rólega alt í kring-

um sig og veifaði síðan hvítum vasaklút.

„Maður verður að hlíta hernaðar-lögum Cí
,
sagði

ég brosandi. „Þetta er vopnahlés-fániu . Að svo

mæltu opnaði ég hurðina, fór út fyrir dyrnar og veif-

aði hvítum vasaklút á móti. Maðurinn þóttist nú

vera óhultur, og fór að þurka svitann af enninu með
vopnahlés fána sínum, en svo hleypti hann hesti sín-

um á brokki í áttina til mín. Þá sá ég, að þetta vsr

Vlacho gestgjafi, og nokkrum augnablikum seinna

stöðvaði hann hestinn við hliðina á mér með því, að

kippa illhryssingslega í taumana.

„Ég er búinn að leita yðar um alla eynaCí
,
hróp-

aði Vlacho. „Ég er þreyttur og mér er of heitt!

Hvernig komust pér hingað?“

Ég skyrði honum frá í fám orðum, hvernig það

pað hefði atvikast að ég hefði sezt að í mínu eigin

húsi, en sagði síðan með sérstakri áherzlu:

„En hafið þér engin boð fengið frá mér?u

„Nei; en pað kom gömul kona til pess að tala

við heldrimann nokkurn, sem nú er staddur niðri í

þorpinu

—

u

„Já, við hann Constantine Stefanopoulosa
,
sagði

ég og kinkaði kolli.

„Nú, jæja, ef yður póknast, við Constantine lá-

varðu
,
sagði hann og ypti öxlum kæringarleysislega;
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„en f>að lítur út fyrir að skilaboðin hafi snert hann

eingöngu, því pau gengu afsíðis og töluðu saman

einslegau .

„E>ér vitið nú samt sem áður hvað hún mælti við

hann?“ sagði ég.

„I>að er hlutur, sem engum kemur við nema
Constantine lávarði og méru

,
sagði Vlaeho.

„Og unga mærin — hún lafði Euphrosyne—veit

llka hver orðsendingin var?u sagði ég.

Vlacho brosti út undir eyru og sagði:

„Við gátum auðvitað ekki verið að hryggja hana

með jafn heimskulegri sögu.u Síðan beygði hann

sig niður að mér og sagði ofur lágt
:

„Enginn hef-

ur heyrt orðsendinguna nema Constantine lávarður

Og viss maður, sem hann sagði hver hún hefði verið.

Ög enginn annar fær að heyra hana. Ef gamla kon

an, sem flutti orðsendinguna, skyldi segja fleirum

hana—nú, jæja* hún veit hvað við því liggur, svo

hún mun halda sér samanu .

„Og pér hylmið yfir morð petta!u hrópaði ég.

,
Morð?u át hann eftir mér í spyrjandi róm.

„I>að var sannarlega einungis slys, sem skeði í hita

geðshræringanna. Það var gamla lávarðinum sjálf-

um að kenna, af pví hann hafði reynt að selja eynau .

„Hann seldi eynau
,
sagði ég leiðréttandi, „og

margir fleiri skulu fá að heyra um pað, sem hann

^an tA **

Vlaeho horfði afíur á mig brosand i.

„Setjum svo, að pér hrópufuð pað í eyrun á.
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sérhverju mannsbarni í Neopalia, hvað haldið pér að

fólkið hér mundi gera?“ spurði hann með fyrirlitn-

ingarsvip.

„Nú, ég vona að eyjarbúar hengdu Constantine

í hæsta trénu, sem hér er til
4C

,
svaraði ég.

„í>eir mundu gera þetta, sem ég nú geriu
,
sagði

hann og kinkaði kolli; og svo bjrjaði hann að raula

lágt braginn, sem ég hafði heyrt pá kyrja upp kveid-

inu áður.

Mér bauð við villimannshætti Vlacho’s, en sagði

stillilega:

„Og hvað mundi unga hefðarkonan segja?- 4

„Hún trúir pví sem henni er sagt, og gerir pað

sem frændi hennar skipar henni að gera. Eða er hún

ekki festarmey hans?u

„Skollinn hafi pað alt saman, ef pví er pannig

varið 44

,
hrópaði ég forviða og horfði fast á Vlacho,

til að reyna að lesa sannleikann út úr andliti hans.

En svipur hans kom engn upp um hann.

„Því er sannarlega þannig varið cc
,

sagði hann

stillilega. „Og pau munu drotna yfir eynni í sam-

einingu.44

„Haldið pér f>að?
u sagðj ég, og mér var farið að

renna í skap. „I>að eru einn eða tveir hlutir pví til*

fyrirstöðu. Fyrst og fremst er eyjan mín eign. cc

Vlacho ypti öxlum aftur, eins og til að segja:

,E>etti e ekki svaravertu . Eq ég hafði annað skot

eftir handa honum, og Jét hann hafa það, hvernig svo
sem pað kynni að reynast. Ég vissi, að pað gat
reynst áhrifalaust, en ég reyndi pað samt.
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„Og í öðru lagiíC
,
sagði ég, „hvað margar konur

hugsar Constantine sér að eiga?tc

Skotið hæfði! p>að hreif! I>að var auðséð að

f>að hafði hrifið! Ég hefði getað hóað af kæti.

Vlacho var eins og steini lostinn. Hann blóðroðnaði,

hann beit sig í varirnar og það kom hræðilegur reiði-

svipur á hann.

„Hvað meinið f>ér?
íC eins og glappaðist út úr

honum, og hann var að reyna að vera borginmann-

legur.

„Það gerir ekkert til, hvað ég meinacc
,
sagði ég.

„Það er ef til vill eitthvað, sem lafði Euphrosyne

vildi gjarnan fá að vita um. Og hvað viljið f>ér mér

svo, maður minn? c *

Vlacho náði sér fijótt aftur, og sagði mér erindi

sitt með kuldalegri stillingu og sjálfstrausti; en

gremjuský var samt enn á andliti hans.

„Ég er hingað kominn fyrir hönd hefðarmeyjar-

innar, sem ræður hér á eynni

—

<c byrjaði hann ræðu

sína.

„Væri ekki eins rétt að segja fyrir hönd frænda

hennar? c< greip ég fram í fyrir honum.

„Sem yður sýnistcc
,
svaraði hann, eins og honum

pætti ekki lengur ómaksins vert að dyljast. „Jæja,
fyrir hönd Constantine’s lávarðar á ég að bjóða yður,

að pér megið fara óáreittur út á skip yðar og að yð-
ur skuli aftur verða greiddir peniögarnir, sem pér
hafið borgað upp í eyna

—

cc

„Hvernig ætlar hann að borga f>á?-
c greip ég

fram í fyrir honum.
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„Hann ætlar að borga peningana að ári liðnuj

og ætlar að gefa yður tryggingu fyrir peim pangað

til peir eru greiddir“, sagði Vlacho.

„Og skilyrðið er, að ég afsali mér öilum rétti til

eyjarinnar?tc sagði ég. Það voru farnar að renna á

mig tvær grímur með f>að, ^vort pað væri ekki

skylda mín gagnvart félögum mínum, að sampykkja

petta boð, hversu illa sem mér féll það.

„Já“, sagði Vlacho; og svo fylgir pessu annar

ofurlítill skilmáli, sem engin vandræði ættu að vera

fyrir yður að uppfyllací
.

„Hver er hann? I>ér eruð auðugur af skilmál-

um cc
,
sagði ég.

„Þér megið pakka fyrir, að yður eru boðnir

nokkrir kostircc
,

sagði Vlacho. „Skilmálinn er, að

pér skiftið yður ekkert a? pví, sem yður ekki kem-

ur við. cc

„Ég kom hingað til eyjarinnar með þeim ásetn-

ingi að gera*petta, cc sagði ég.

„Og að pér skuidbindið yður tiJ, fyrir hönd

sjálfs yðar og peirra sem með yður eru, og leggið

þar við drengskapar-orð yðar, að J>ið minnist ekki á

við nokkurn mann með einu orði hvað gerst hefur hér

á eynni, eða talið nokkuð um máiefni Constantine’s

iávarðar. tc

„Og ef ég ekki gef petta loforð, hvað þá?tc

sagði ég.

„Gufujaktin er á okkar valditc
,

sagði Vlacho.

„Demetri og Spiro eru okkar menn; pað kemur ekk-
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ert skip hingað til eyjarinnar í tvo mánuði—“ Hann
stanzeði og brosti framan í mig. En ég tók mér f>að

leyfi, að enda við setningu hans.

„Og pað á sér stað ct
,
sagði ég og brosti einnig,

„eins og við erum nú búnir að sjá, sérlega snögg og

banvæn hitasótt hér á eynni.u

„Það getur vissulega farið svo, að þér komist að

raun um, að pvl er pannig varið ct
,
sagði hann.

„En er ekkert meðal til við henni?íc spurði ég,

og sýndi honum um leið skeftið á marghleypunni í

treyjuvasa mínum.

„Þetta meðal kann að hefta sýkina í einn eða

vo daga—frálei.tt lengur ík

,
sagðl Vlacho. „Þér hafið

meðalaglasið hérna, en mest öll lyfin eru í farangri

yðar á gistihúsinu. c<

Samlíking hans var býsna söan: við höfðum ein-

ungis tvær eða prjár tylftir af tiibúnum skotum hver

í vösum okkar.

„En við höfum yfirfljótanlega fæðu fyrir riffil*

inn lians Constantine’s ct
,
sagði ég og benti á hlaupið,

sem sióð út úr glugganum.

Vlacho fór alt í einu að verða óþolinmóður.

„En hverju svarið fér, herra minn?’ c spurði hann

í hótandi róm.

„Svar mitt er sem fylgir cc
,
sagði ég. „Ég ætla

að halda eynni, og sjá um að Constantine verðí

hengdur. íC

„Það sé svo, pað sé svo!u hrópaði Vlacho. „Þér

hafið verið aðvaraður; látum petta vera svo! ct Og
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svo soeri hann hesti sínum. án f>ess að segja eitt ein-

asta orð meira, og reið á harða brokki niður veginn,

Síðan fór ég aftur inn í húsið, og satt að segja var

ég ekki í sem b^ztu skapi. Eu pegar vinir mínir par

inni fengu &ð heyra ait, sem okkur Vhcho htfði

farið á milli, pá gerðu peir góðan róm að pví, seru

ég hafði'gert, og við ásettum okkur að „fylgja mál-

inu til hins ftrasta44
,
eins og Denny komst að orði.

Svo leið dagurinn, án pess að nokkuð sérlegt

bæri við. Um hádegið bárum við lík gamla lávarð-

arins út úr húsinu, og höfðum við vafið pað hvdtum

voðum, sem við fundum. Við grófum eins kjúpa

gröf og við gátum á litlum grasbletti er var rétt úti

fyrir gluggunum á kappellu hans, sem var ofur lítið

sérstakt hús, rétt við vesturenda aðal hússins. r>ar

varð h&nn að liggja í bráðina. 'I>egar pessum sorg-

lega starfa var lokið, fórum við aftur inn í húsið—og
svo snögg eru umskifti iífsins—s^átruðum geit í mið-

dsgsmatinn og horfðum á Watkins á meðan hann

var að matreiða hana. t>annig leið síðtri hluti dags-

ins, og þegar rökkva tók fengum við okkur kveld-

verð af geitarketi og mjólk, pví Hogvardt hafði

mjólkað ký*nar. Að pví búnu settumst við niður,

til þess að yfirvega ástand okkar sem setuliðs í

kastala.

En veðrið var heitt petta kvöld, svo við fórum

út og héldum ráðstefnu okkar áfram par. Við sett-

umst í hóp á breiða, marmara^agða íletinum fyrir

framan dyrnar á húsinu. Hogvarclt var rétt farian
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að skýra fjrir ckkur langa og margbrotaa ráðagerð

um, hvernig við gætam sloppið burt, og var uadir

pví komið, að mér skiidist, hvort sú ráðagerð gæti

hepnast, að við gætum komist pvert yfir um eyna

og fyndum par bát, sem við höíðum enga ástæðu til

að ímynda okkur að væri par, pegar Denny lyfti upp

hendinni og sagrði: „Hlustið á!“

Úr áttinni paðan sem þorpið og höfnin var,

heyrðist lúðurhljómur, og var hann langdreginn og

hvellur, og bergmálaði iúðurhljómurinn frá hæðinni

bakvið okkur í undarlegum skrækjum og stunum.

En á eftir lúðurhljómnum heyrðum við — lágt og ó-

glögt vegna vegaiengdarinnar, en J>ó svo að hin

villimannlega hótan og sigurhrós heyrðist hækkandi

og lækkandi—líksöngs-braginn, sem Alexander ein-

eygða skáld hafði ort og sunginn var pegar Stefan

Stefanopoulos var drepinn fyrir tveimur öldum síðan.

Yið hlustuðum á petta nokkrar mínútur, og ég held

að engum okkar hafi liðið notalega á meðan. I>á

stóð ég á fætur og s^gði:

„Hogvardt minn, ég ímynda mér að ráðagerð

yðar verði að bíða um hríð. Ef mér skjátlast ekki

pví meir, pá fáum við okkur fuilreynda í kvöid.“

Jæja, að pví búnu tókum við í hendurnar hver á

öðrum, fórum inn í húsið og skutum lokunum fyrir

hurðina, og svo settumst við niður og biðum átekt-

anna. Nú gátum við heyrt líksönginn inn í húsið;

peir, sem sungu hann, voru að færast nær og nær.



69

IV. KAPÍTULI.

EÁNSFÖR OG RÆNINGI.

Klukkan yar orðin milli 8 og 9 f>egar hinir

fyrstu af fjandmanna-liðinu komu í ljósmál niðri á

veginum, og voru f>að tveir liðlegir menn í litmiklum

hnépilsum og borðalögðum treyjum. I>að var að

eins byrjað að rökkva, svo ég sá að þeir voru alveg

ókunnir mér. Annar peirra var bæði hár og þrek-

inn, en hinn var lægri vexti og mjög grannur. I>eir

héldu hiklaust upp veginn, áleiðis til hússios. Ég
horfði yfir öxlina á Denny; hann hélt á riífli Constan-

tine’s, og ég vissi að hann brann í skinninu að reyna

hann. En par eð við höfðum sannarlega ekki styrk-

inn á okkar hlið, pá var ég fastráðinn í að við skyld-

um hafa réttinn á okkar hlið, og hafði því ásett mér,

að við skyldum ekki byrja ófriðinn. Constantine

hafði að minsta kosti eina sterka hvöt til að óska eftir

dauða okkar; ég vildi ekki leggja honum upp í hend «•

urnar neina gilda afsökun til að uppfylla þessa ósk

sína. Svo við stóðum parna, Denny og ég við annan

gluggann, Hogvardt og Watkins við hinn, og athug-

uðum pegjandi mennina, sem nálguðust húsið. Eng-

ir fieiri sáust koma; aðal flokkurinn kom ekki í ljós,

og hljómurinn af hinum grimmúðlega líksöng hafði
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sn-ogglega hætt. En nokkrum augnablikum seinna

sáum við f>riðja manninn köma hlaupandi á eftir hin-

um tveimur. Hann greip í handlegginn' á lægri

manninum og virtist vera að præta við hann um eitt-

hvað, eða mæia á móti einhverju. E>eir höfðu aliir

stanzað, og stóðu kyrrir dáiitia stund; svo sá ég að

sá, er síðast hafði komið, hreifði hendina eins og hann

gæfi eftir, en mótmælandi og nauðugur, og svo héldu

f>0ir aliir áfram til hússins.

„Ýtið rffiils-hiaupinu ögn lengra út úr glugg-

anum“, sagði ég við Denny. „Það gæti verið gott

fyrir pá að vita, að riffillinn er hérna,u

Denny gerði eins og ég sagði honum. Afleið-

ingin varð sú, að mennirnir stönzuðu allir prír; en

f>eir voru nú komnir svo nærri, að ég gat athug&ð

f>ann er síðast hafði komið, og sá ég þá, f>rátt fyrir

að hann hafði farið úr tweed -fötunum og klætt sig í

pjóðbúning eyjarskeggjanna, að pað var Constantine

Stefanopoalos sjálfur.

„Hér fær maður að reyna á stillinguna!u sagði

ég stynjandi, um leið og ég lagði höndina á öxl

Denny’s til &ð aftra honum frá að skjóta.

Um ieið og ég sagði petta, t>rá Constantine

biístru upp að munni sér og blés hátt á bana. Strax

á eftir komu fimm menn í viðbót 1 ijós; ég pekti að

f>rír af peim voru kunningjar okkar, nefnil. peir

Vlacho, Demetri og Spiro. I>essir prír menn höfðu

allir bissur. Svo héldu f»eir allir átta áfram til húss-

ins, pangað til f>eir voru tæp 200 fet frá okkur. !>&r



71

stönzuðu p>eir aliir, og þrír af þeim lyitu bissum sín-

um skyndiiega upp að öxlunum og miðuðu beint á

gluggann, sem við Denny stóðum innan við.

Jæja, við stungum okkur niður; pað er ekki til

neins að neita pví; við héldum sem sé, að skothríðin

væri 1 raun og veru að byrja. En engin skot riðu

af, og eftir fáein augnabiik gægðist ég með varhygð

út um gluggann, en hélt Denny niðri með’* annari

hendinni. Hinir prír menn stóðu hreifingarlausir, en

miðuðu bissum sínum stöðugt á gluggann. Hinir

fimm voru að færa sig nær með mestu varfærni, og
héidu sig í skjóli við klettana, tveir til vinstri hliðar

við veginn, og þrír til hægri handar við hann. Granni,

drengjalegi maðurinn var til vinstri handar ásamt

Constantine; nokkrum augnablikum síðar stukku

hinir prír yfir um veginn til Constantines og pess, er

með honum var. í sömu andránni flaug í huga minn

hvað væri augnamið þeirra, eins og pað orð er við-

haft í hernaðar-málinu, hvað væri tilgangurinn með
pessari aðferð þeir/a. I>að var einfalt, nærri £>ví

hlægilegt; en samt sem áður var það alvarlegt, f>ví

pað s/ndi, að peir höfðu hugsað sér vissa hernaðar-

aðferð, sem við vorum illa búnir undir að verjast.

Hún var auðsjáanlega sú, að á meðan hinir þrír menn
héldu okkur í skefjum með bissum sínum, þá ætluðu

hinir að hafa burt með sér kyrnar okkar. Ef við

mistum k^rnar, þá kæmumst við brátt 1 herkjur hvað

matvæli snerti, því kýrnar höfðu verið pyðingar-

mikið atriði í varnar-áætlunum okkar.
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„Þetta má ekki svo til gaugau
,
sagði ég. „Þeir

ætla sér að ná kúnum“. Að svo mæltu tók ég riffil-

inn af Denny, og varaði hann um leið við að láta

ekki sjá sig við gluggann. Svo stóð ég þannig í

skjóli við vegginn, að hinir prír menn gátu ekki

hæft mig með skotum sínum, og miðaði riffli mínum,

ekki samt á neinn manninn, heldur á veslings, sak-

lausu kjfrnar.

„I>að er miklu erfiðara að hafa burtu með sér

dauða kú en lifandi cc
,
sagði ég um leið og ég miðaði

rifflinum.

Hinir fimm menn voru nú komnir nærri fast að

grindakvíum f>eim, sem kýrnar voru í. Um leið og

ég slepti síðasta orðinu, virtist sem Constant’ne gæfi

einhverja skipun; og á meðan hann og unglingurinn

stóðu kyrrir og horfðu á—Constantine studdi sig

fram á bissu sína, en unglingurinn hélt með djarfleg*

um yndisleik utan um skaptið á hnífnum í belti sínu

—f>á stukku hinir yfir grindurnar. Skotið reið af

.riffli mínum, og önnur k/rin féll. Ég hlóð rifiilinn

aftur í snatri, og strax á eftir reið annað skot af hon*

um cg hin kýrin féll. Þetta var allvel skotið í ekki

betri birtu, pví ég hafði steindrepið báðar k/rnar;

laun mín fyrir skotfimi mína voru pau, að ræningj-

arnir ráku upp reiði-org. (Því f>eir voru ekkert ann-

að en ræningjar; ég hafði sem sé keypt allan lifandi

pening sem fylgdi húsinu).

„Flytjið pær nú burtucc
,
hrópaði ég, en var svo

óvarkár að láta sjá mig við gluggann um leið. En
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ég stóð J>ar ekki lengi, J>ví f>rjú skot riðu strax af úti

fyrir, og kúlurnar buldu á múrnum rétt fyiir ofan höf-

uðið á mér. Til allrar hamingju höfðu hinir p>rír

menn miðað svo lítið of hátt.

„Nú fáum við enga mjólk framar, lávarður

minnu
,
sagði Watkins, og lýsti eftirsjá sér í röddu

hans. Hann hafði sem sé séð endalykt kúnna úr

hinum glugganum.

En fall kúnna stöðvaði aðsókn umsátursmann-

anna. I>eir stukku út úr girðingunni í mesta flýti.

Ég býst við að J>eir hafi sannfærst um, f ð ég var í

skotfæri við J>á ekki síður en bðljurnar, og að ég
stóð J>annig við gluggann, að félagar J>eirra með
bissurnar gátu ekki komið skoti á mig. t>eir, sem

inni í girðingunni höfðu verið, fóru út á miðjan veg-

inn, á blett, par sem ég gat ekki miðað á J>á án J>ess

að ég léti sjá mig við gluggann. Ég J>orði ekki að

líta út til að sjá hvað J>eir voru að gera. En eftir

ofurlitla stund vogaði Hogvardt sér að gægjast út

um gluggann, og kallaði til mín að allur hópurinn

stæði nú par sem hinir prír menn höfðu verið með
bissurnar og væri að halda par einhverja ráðstefnu,

og enn fremur, að bissunum væri ekki framar miðað

á glugga minn. t>á leit ég einnig út og sá, að J>eir

stóðu allir fast saman nema Vlacho og Constantine,

sem voru dálítið frá hinum að tala saman. I>að var

nú farið að verða talsvert dimmra
y

svo mennirnir

sáust óglöggt.

„Ég býst við, að pessi leikur sé búinn fyrir
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kvöldið í kvöld44
,

sagði ég, og satt að segja pótti

mér vænt um að ekki hafði orðið meira af honum

ea varð.

]>að leit í sannleika út fyrir, að þetta væri eins

og ég sagði, því á næsta augnabliki sneri hópurinn

sér við og gekk hratt niður veginn, svo við mistum

brátt sjónar á honum. Við stóðum parna um stund

í hinu dimma, tunglsljósslausa kvöldi, og alt var

kyrt og þögult.

„Þeir eru vissir að koma til baka og sæk ja kýrn-

aru
,
sagði Hogvardt. „Gætum við ekki dregið aðra

peirra inn, lávarður minn, og látið hana par sem

geitin er á bakvið húsið?u

Ég var þessari uppástungu sampykkur. Og eft-

ir að Watkins hafði leitað uppi reipi, fékk ég Denny

riifilinn, tók stóran og i árbeittan veiðibníf niður af

veggnum, lauk upp hurðinni og fór út með Hogvardt

og Watkins, sem höfðu marghleypur sínar á sér. Við‘

komumst út í girðinguna án pess að nokkuð bæri til

tíðinda, bundum reipinn um hornin á annari dauðu

kúnni og byrjuðum að draga hana burt. X>að var

enginn barnaleikur, svo að okkur miðaði mjög lítið,

en samt smá hreifðum við skrokkinn úr r3tað, og peg-

ar við vorum búnir að koma honum niður á sléttan

veginn, £>á hrópaði ég hvatningarorð og við drógum

skiokkinn áfram af öllum kröftum. En petta hróp

mitt var mikil óforsjálni! Ég hafði of snemma álykt-

að, að íjandmenn okkar væru aiveg farnir. Við

beyrðum ait í einu fótatak, og kúlur hvinu yfir höfð-
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um okkar. Við köfðum einungis tíma til að fleygja

reipinú frá okkur og snúa okkur við áður en skot reið

af riffli Denny’s, og svo sóttu einhverjir að okkur!

Ég veit satt að segja ekk: vel hvað margir peir voru;

en tveir menn sóttu að mér, og ég var svo heppinn

að reka stóra veiðihnífinn í handlegginn á öðrum

peirra strax í byrjun, og*ég held að hann hafi fengið

nóg af því. Ég pekti að hinn maðurinn, sem að mér

sótti, var feiti gestgjafinn, Vlacho. Hann hafði skil-

ið bissu sína eftir og hafði nú að vopni hníf, er var

mjög líkur peim sem ég hafði. Ég pekti hann miklu

fremur á rödd hans, par sem hann hrópaði grimdar-

lega: „Sækjum að!u en á útliti hans, því pað var nú

orðið koldimt. Ég hjó af mér hin áköfu lög hans

—

hann v&r mjög kvikur fyrir jafn feitan mann—og svo

kallaði ég til manna minna að komast upp að húsinu

eins fljótt og þeir gætu, pví ég var hræddur um, að

pað yrði ef til vill einnig ráðist aftan að okkur.

En pað er ekki hægðarleikur að halda góðri

reglu í öðru eins liði og petta lið mitt var.

„Hvaða vitleysa!“ hrópaði Denny.

„Main Gott,
nei!a hrópaði Hogvardt, Watkins

sagði ekki orð,.en óhlyðnaðist raér, og var það í hið

eina skifti á æfi hans.

Jæja, ég komst að peirri niðurstöðu, að fyrst

menn mínir fengjust ekki til að gera eins og ég segði

peim, pá væri ekki annars kostur fyrir mig en gera

eins og peir gerðu. Allur hópur okkar sótti því

fram—allur herinn, eins og í bardaganum við Water-
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loo. Við gengum fast fram. Ég heyrði að skotið

var af marghleypu og að einhver rak upp hljóðo

Vlacho fór að linast í sókninni, virtist vera á báðum
áttum með hvað hann skyldi gera, hætti, sneri sér við

og hljóp sína leið. Denny rak upp sigur-óp, og ég
vissi á p>ví að bardaginn gekk vel hans megin. Ég
varð svo drukkinn af sigri pessum, að ég byrjaði að

reka flóttann. En ofmetnaður minn varð skamm-
vinnur. Ég var ekki kcminn nema fáein fet pegar

ég datt kylliflatur um líkið, sem við höfðum verið

að berjast um (eins og Grikkir og Trójuborgar-raenn

um lík Hectors) og stöðvaðist ferð mín skyndilega

við þuð, að ég lá parna með lítilli sæmd yfir hið

breiða bak kyrinnar.

„Stanzið! Stanzið! u hrópaði ég. „Bíðið ofur-

lítið við, Denny! Ég ligg bér flatur yfir um fjand-

ans kúna £>á arna. Þetta er fremur ógöfug endalykt

á bardaganum þetta kvöldiðu .

Flokkur minn stanzaði annaðhvort af varfærni

eða fyrir hróp mín. Fjandmenn okkar voru nú á

fullkomnum flótta, pví við heyrðum hratt fótatak par

sem þeir hlupu niður eftir klettótta veginum. Denny
sagði með mjög ánægjulegri rödd:

„Ég held við höfum unnið spilið í þetta sinn^

Charley. 44

„Er nokkur særður?“spurði ég um leið og ég
staulaðist á fætur.

Watkins kannaðist við, að hann hefði fengið

högg á hægri öxlina af bissU'Skefti, og Hogvardt að
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hann hefði fengið rispu af hnífi á vinstri handlegg-

inn. Denny par á móti var alveg ómeiddur. Við

höfðu fulla ástæðu til að ímynda okkur, að Við hefð-

um sært að minusta kosti tvo af fjandmönnum okkar.

Svona mikili sigur gat ekki heitið d/rkeyptur.

„Við skulum draga kúna inn'-
4

,
sagði ég — ég er

gefinn fyrir að hafa áform mín fram — „og svo get-

um við farið og vitað, hvort nokkuð vott er að fá í

kjallaranum“.

Við drógnm kúna inn; við drógum hana gegnum
húsið, og skildum hana loks eftir inni í kofanum aft-

an við húsið. Hogvardt stakk upp á, að við sæktum
einnig skrokkinn af hinni kúnni, en mig langaði ekki

til að á okkur yrði ráðist í annað sinn í myrkrinu, því

pað var ekki víst, að sú viðureign endaði eins heppi-

lega í annað skifti, svo ég komst að þeirri niðurstöðu,

að eiga á hættu, að skrokkurinn lægi þar sem hann

yar p>egar birti. Watkins fór því að leita að víni

handa okkur, pví okkur fanst að við vera purfnir fyr-

ir hressingu, en ég gekk fram að hinni miklu hurð til

að loka henni. En áður en ég lét hana aftur, stóð ég
í nokkur augnablik í dyrunum og horfði út í nátt-

myrkrið, og andaði að mér hinu ilmandi og hreina

lofti. Ég hafði einmitt hugsað mér fögru eyna mína

^vona friðsæla—ekki annan eins gauragang eine og

átt hafði sér stað síðan ég lenti á henni; og einmitt

nú fékk ég svo sterka ást á eynni, að ég strengdi

f>ess heit, að pessir menr, og erki-prjóturinn hann

Constantine skyldu ekki hrekja mig burt af henni án
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þess að fleiri hardagar—og enn alvarlegri bardagar

—en sá, sem átt hafði sér stað 1 kvöld, yrðu háðhv

Ég asetti mér, að ef ég gæti sloppið burtu í laumi og

komið aftur með nógu mikinn mannafla til pess að

halda eyjarbúum 1 skefjum, pá skyldi ég ger* pað.

Ef það tækist ekki—jæja, ég er hræddur um, að

hugsánir .mínar hafi verið býsna blóðpyrstar, eins og

komið getur fyrir hinn friðsamasta menn pegar eins

illa hefur verið með hann farið og vinum hans mis-

boðið hans vegna.

í>egar ég var kominn að pessari niðurstöðu og

var í þann veginn að láta hurðina, aftur,
f>á heyrði ég

hljóð, sein mér varð hverft við að heyra. Það var

reynd&r hvorki fjandsamlegt né hræðilegt, heldur var

pað fremur átakanlegt og sársanka fult, svo að þrátt

fyrir, að ég hafði verið alt annað en í blíðu skapi, pá
g&t ég ekki að mér gert &ð kalla upp yfir mig og

segja: „Hana nú, ætli þetta í-é einn af pe.ssum vesl-

ings ræflum, sem við særðum?“ því hljóðið var veikt

og sárt acdvarp eða stuna, eins og einhver væri í

nauðum staddur; pað virtist koma utan úr myrkrinu,

svo sem 4G fet fram undan mér. Fyrsta löngun mín

var að ganga rakleiðis yfir á blettinn, sem stunan

virtist koma frá, en ég var nú f&rinn að fá pann grun,

aö Neopalia-búar kynnu að vera einfaldir á sama ein-

kennilega háttinn eins og peir voru hj&rtagóðir, svo

ég kallaði á Denny og Hogvardt, og sagði hinum síð-

arnefnda a.ð koma með luktina sína. Að pví búnu

gekk ég yfir að b^ettinum, sem stunurnar virtust hafa
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komið frá. I>að leit út fyrir að ofan á sigur okkar

ætti að bætast pað
5
að við tækjum særðan óvin til

fangra.

Óp, sem Hogvardt rak upp, gaf til kynna, að

hann hefði með aðstoð luktar sinnar fundið það, sem

við vorum að leita að; en orð Hogvardts bentu mikln

fremur til að honum fyndist lítið til um, en að hér

væri um nýjan sigur að ræða.

„Ó, petta er bara unglingurinn!“ sagði hann.

„Hvað skyldi pá ganga að honum? É Um leið og

hann sagði þetta bevgði hann sig niður yfir ungling-

inn og skoðaði hann nákvæmlega. „Ég held að ekk-

ert hafi svo mikið sem snert hann — jú, f>að er kúla

á enninu á honum, en hún e - ekki nógu stór íil pess

að hún sé eftir neinn okkar.u

Nú komum við Denny pangað sem Hogvardt

var, og horfðum niður á hið íöla andlit piltsins, sem

'virtist eins fölur og liðið lík við ljósbirtuna. Kúlan

á enninu var nú reyndar ekki svo lítil, en paó var hér

um bil ómögulegt,að hún væri eftir nokkurt af vopn-

um okkar, pví húðin var ekki höggvin sundur. Eftir

að haía athugað piltinn í fáein augnablik í viðbót,

komumst við að þeirri niðurstöðu, að kúlan á enni

hans væri pannig til komio, að hann hefði dottið á

hinum harða og steinótta vegi.

„Máske hann hafi dottið um reipið eins og þér

duttuð um kúnau
,
sagði Denny glottandi.

Petta var ekki svo óiíkiegt, en ég braut ekki

heilann neitt um pá spurningu, pví ég var að athuga
andlit piltsins og svip mjög vandlegs.
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,
X>að er lítill vafi á I>ví“, sagði Hogvardt. „Hann

datt þegar hann var að fl/ja og rotaðist; og hinir aðr-

ir veittu því ekki eftirtekt í myrkrinu, eða þeir porðu

ekki að stanza og hjálpa honum. En peir munu
koma til baka eftir honum, lávarður minn, og pað

bráðlega.

„Berið hann inn í húsið“, sagði ég. „I>að spill-

ir ekkert fyrir að við höfum gisling.“

Denny lyfti piltinum upp með hinum löngu örm-

um sínum—Denny var hár vexti og ramur að afli—
og stikaði með hann inn í húsið. Ég gekk á eftir

honum, og var að brjóta heilann um hver petta gæti

verið, sem við hefðum náð parna: pví pilturinn var

alveg óvanalega fríður s^num. Ég kom seinastur

inn í húsið og skaut lokunum fyrir hurðina. Denny
hafði sett fang okkar í bríkastól einn, og sat hann par

nú og var búinn að fá meðvitundina aftur, en pað var

samt enn hálfgerður rænuleysis svipur í hinum stóru

kolsvörtu augum hans, sem hann leit frá mér til

hinna annara og svo aftur frá þeim til mín, og starði

loks lengi á andlit mitt.

„Jæja, piltur minn,“ sagði ég við unglinginn.

„Þér hafið byrjað pennan starfa býsna ungur. Að
stela nautgripum og vera í morðför á einum og sama

degi er b/sna vel gert af öðrum eins unglingi og þér

eruð. Hver eruð þér?“

„Hvar er ég?“ hrópaði pilturinn, en röddin var

óstyrk og orðin óskyr, sem lýsti f>ví, að hann var enn
nokkuð ringlaður.
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„I>ér eroð í húsi mínu“, sagði ég, ,,og hinir aðrir

&f helvízka ræningja-flokknum yðar eru utanveggja,

og skulu vera £>að framvegis. I>ér verðið pvi að

gera yður hlutina að góðu eins og f>eir eru“.

Pilturinn sneri andlitinu burt frá mér og lét aft-

ur augun. Alt í einu greip ég luktina af Hogvardt

en ég stanzaði áður en ég bar hana eins nærri andliti

haos og ég hafði ætlað mér að gera, og sagði

við hina:

„Farið pið nú og fáið ykkur eitthvað að borða,

og svo getið pið farið og sofið ykkur dúr ef þið vilj-

ið. Ég skal líta eftir pessum unglingi. Ég mun
kalla á ykkur ef nokkuð nýtt kemur fyrir úti.“

Eftir að hafa marg boðist til að vera á verði í

minn^stað, pá gerðu f>eir loks eins og ég sagði f>eim

.

Ég var pannig einn inni í hinum mikla gangi hjá

fanganum; brátt heyrði ég á kátínunni og hlátrinum

írammi í eldhúsinu, að vinir mínir voru að heyja bar-

dagann aftur yfir vínflöskunum. Ég setti luktina á

borðið, fast við andlit piltsins.

„H’m“, sagði ég eftir að hafa virt piltinn fyrir

mér ail-lengi. Síðan settist ég upp á borðið og fór

að raula lágt pennan óláns líksöng, sem Alexander

hinneineygði h.-»fði ort og sem einhvern veginn gerði

manni pann grikk, að setjast að og suða 1 höfði

manns.

Ég raulaði pannig í nokkrar mícútur. Pað fór

hrollur í gegn um piltinn, hann breifði sig eins og
honum liði illa og lauk siðan upp augunum. Ég



82

hafði aldrei á æfi minni séð önnur eins auga; ég get

ekki með góðri samvizku undanskilið jafnvel augun
hennar Beatrice Hipgraves sem voru ásinn h-Ut mjög
falleg. Ég hélt áfram að raula; og pá sagöi piltur-

inn,sem enn virtist vera nokkuð utan við sig, og gerði

sárbænarlega hreifingu með annari hendinni:

„Æ, nei, raulið ekki þetta! Raulið ekki petta,

Constantineh4

,,Hann er mjúkhjsrtaður pilturu
,

sagði ég og

var nú brosandi. Allur pessi atburður var undarlega

óvanaleg«;r og áhrifamikill.

Pillurinn horfði nú aftur í augu mér; ég horfði

beint og óhikað í augu hans á móti. Síðan helti ég
nokkru af köldu vatni í glas, og gaf bonum pað að

drckka. Hann tók við pví með skjálfandi hendi—ég
tók nákvændega eftir höndinoi—og drakk vatnið á-

fergislega, og síðan setti hann glasið frá sér á

borðið og andvarpaði.

,Ég er Wheatlej lávarðu “, S8gði ég og kinkaði

kolli til piitsins. „Þéc komuð hingað til að stela

kúnum mínum, C'g til pess að myrða mig ef að svo

hittist á, að p^ð væri pægilegt, eins og
[
ér vitið.u

Það blossaði strax re ði-eldur í augum piltsins

og hann ssgði með ákafa:

„Ég gerði pað ekki. Ég hélt, að pér munduð

gef8st upp ef við tækjum kjfrnar í burtuu .

„Þér hélduð!“ sagði ég með fyrirlitningu. „Ég
-byst við, að pér hafið gert eirss og yður var wkipað^.

„Nei; ég fagði Constaatine, að peir skyldu
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ekki—“ Pilturinn pagnaði alt í einu, horfði í kring-

um sig oor sagði í spyrjandi róm: „Hvar er alt hitt

fólkið ínitt?

,,Alt hitt fólkið yðar he'ur flúiQu
, safírði égr, „og

pér eruð á valdi mfnu. É r get gert hv«,ð seui n ér

póknast við yður".

I>að kom prjózku svip ir á piltinn, en hanrt

sagði ekki orð. Ég hélt áfram, með eias mikilli harð-

úeskju og ég gat, oor sagði:

„Og þegar ég huor a um p*ð sem ég sá hér í

gær, sá, að þessi blóðpyrsti tiokkur hafði stungið

veslingrs öldunginn til bana—

‘

c

„Dað var tóm tilviljun“, hrópaði piltuiinn hast-

ur. Þessi óskýrleiki, sem áður hafði verið í rödd-

inni, var nú horfinn og rómurinn var orðinn hreinn

Ofíf klár.

„Við ákulum tala frekar um pað pegar við kom^
um til Constantinopel og Vlacho stendur par frammi

fyrir dómarau
,
svaraði éfíf harðhnjóskuleora. „Öld-

ungurinn var undir ölium kringumstæðura stung-

inn til bana á svívirðilegan hátt, í sínu eigin

húsi, fyrir að gera pað sem hann hafði fullan rétt

t'l að gerau .

„Hann hafði eefíran ré:t til að selja eyuatc
, hróp-

a,ði piiturinn og stóð upp sem snöggvast með drembi-
lætis-svip á andlitinu, en hann haeig strax niður í

stólinn aftur og rétti höadina út eftir vatnsglasinu.

Rétt í pessum evivunum kom Denny, sem nú var

búinn að hressa sig bæði á mat og víni, stökkvandi
inn til okkar, fullur af kátínu.
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„Hvernig líður fanganum?u hrópaði hann.

„Ó, honum líður vel; það gengur ekkert að

honumu ,
sagði ég og færði um leið ljósið til, svo að

andlit og líkami piltsins varð í skugga.

„Það er gottu
,
sagði Denny glaðlega; „pví mér

datt í hug, Charley, að við kynnum að geta haft ein-

hverjar upplýsingar upp úr honumu .

„Hann fæst ef til vill ekki til að gefa f>ær
u

,

sagði ég og leit til fangans, sem sat hreifingarlaus í

stólnum.

„Ó, ég held að hann fáist til pessu
,
ssgði Denny

sjálfstraustslega; og pá fyrst tók ég eftir pví, að

hann hélt á mjög sterklegri svipu í hendinni; hann

hlaut að hafa fundið hana í eldhúsinu. „Við skulum

láta þennan unga porpara smakka á.pessariu
,
sagði

Denny og benti á svipuna, „ef hann pverskallastu .

Og ég verð að segja, að mér fanst röddin lýsa pví,

að honura mundi ekki vera það neitt á móti skapi

pótt fanginn yrði ekki strax við kröfum okkar.

Ég færði luktina til pannig, að ég gat séð hið

drembilega, unga andlit piltsins, pótt Denny gæti

J>að ekki. Augu piltsins horfðu á mig þannig, að

pað var auðséð, að hann bauð okkur byrginn.

„Sjáið pér svipuna pá arna?u sagði ég við hann.

„Viljið pér segja okkur alt, sem við spyrjum yð-

ur að?u

Pilturinn svaraði engu, en ég sá að hann varð

vandræðalegur og hann^horfði nú ekki eins djarÖega

fram an í mig eins og hann hafði áður gert.
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„Við skulum hjálpa hoaum til að fá aftur máliðu
,

sagði Denny glaðlega, en meðaumkunarlaust; „ham-

ingjan veit, að hann hefur fullkomlega vrrðskulJað

að vera barinn. Segið bara til, Charley, og pá
skal ég byrja strax!u

„Við höfum ekki enn spurt hann að neinu“,

sagði ég.

„Ó, ég skal spyrja hann spurningaru
,

sagði

Denny. „Heyrið mig, hver varpessi maður, sem var

með yður og Vlacho?44

Denny sagði þessi orð á ensku; ég þýddi pau á

grísku. En augnaráð fangans sjfndi, að hann hafði

skilið spurninguna áður en ég hafði snúið henni.

Ég brosti aftur.

Pilturinn pagði; mótþrói og ótti virtist berjast

um yfirráðin hjá honum.

„í>ér sjáið nú að hann er mótþröafullur strákur“,

sagði Denny, eins og hann væri nú búinn &ð viðhafa

allan nauðsynlegan undirbúning og væri því reiðu-

búinn til að byrja starf sitt; síðan dró hann svipu-

ólina milli fingra sinna eins og hann væri að reyna

hana. Ég er hræddur um að Denny hafi brunnið í

skinninu af löngun til að framkvæma réttvísina með

eigin höndum.

Pilturinn stóð á fætur aftur og horfði framan í

hinn meðaumkunarlausa grimdarsegg, Denny— ég
hafði einmitt petta álit á Danny petta augnabiik; síð-

an hné pilturinn aftur niður í s eti sitt og haldi

andlit sitt með höndunum.
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menn ef ég hefði ekki meira hugrekki en petta‘%

sagði DeDny með fyrirlitningu. „Þér eruð ekki

hæfur fyrir pessa iðn, sem pér stundið, piltur minnu .

Ég pjfddi ekki orð hans í petta skifti; pað var

hreinn óparfi; pað var enginn vafi á að pilturinn

skildi f>au. En hann hafði ekkert svar á reiðum

höndum. Hann huldi andlit sitt með hinum nettu,

fínu höndum sínum. Hann var alveg hreifingarlaus í

nokkur augnabiik; síðan hreifði hann sig ofurlítið 1

sætinu, og virtist sú hreifiog lýsa hjálparleysis sárs-

auka, og svo heyrði ég eitthvert hljóð, sem líktist

niðurkæfðum gráti.

„Bara látið okkur vera í friði dálitla stund,

Dennyu
,
sagði ég. „Hann kann að segja mér f>að,

pó hann vilji ekki segja yður paðu .

„Ætlið pér að sleppa honum?u sagði Denny tor-

trygnislega. „Þér eruð aldrei nógu harður, ChaHeyu.

„Ég verð að vita, hvort hann vill ekki segja mér

pað, sem ég spyr hann að, áður en ég ákveð hvað ég
geriu

,
sagði ég hógværlega.

„Ea ef hann gerir f>að ekki?u sagði Denny.

„Ef hann segir rrér ekki pað, sem ég vil fá að

vita, pá megið pér gera f>að sem yður s/nist, ef f>ér

óskið pess á eftiru
,
sagði ég«

Denny fór sína leið út í eldhúiið, og s^ndi svip-

ur hans að hann var ekki að reyna að hylja álit sitt

um hina heimskulegu hlífð mína. vorum við nú

einir eftir, pilturinn og ég.
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„Vinur minn hefur rétt að mælaic
,
sagði ég há-

iíðlega við piltinn. „Þér eruð ekki hæfur fyrir pessa

iðn. Hvernig stendur á, að pér skulið hafa byrjað

pennan lífsferil?u

I>að kom alt annar svipur á piltinn við spurn-

ingu mína um leið og hann tók hendurnar frá and-

litinu.

„Hvernig stendur á pví að pér, sem hefðuð átt

að halda í hemilinn á pessum porpurum, skylduð

vera leiðtogi peirra?u spurði ég. „Hvernig stendur

á að pér, sem ættuð að forðast að hafa nokkur mök
við aðra eins menn eins og Constantine Stefanopoulos

og Vlacho, skuluð vera í verki með peim?;4

Pilturinn svaraði pessu engu; en hræðslu-svip-

, urinn á andliti hans, sem sást svo glögt við birtuna

af lukt Hogvardts, fylti mig meðaumkunar með hon-

um. Ég færði mig ögn nær honnum £ður en ég kom
með næstu spurningu mína:

„Hver eruð pér? Hvað heitið pé:?u

„Hvað ég heiti—hvað nafn mitt er?“ sagði fang-

inn stamandi. „Ég segi yður ekki nafn mitt44
.

„Ætlið pér ekki að segja mér neitt?u sagði ég;

„pér heyrðuð pf» hverju ég lofati vini mínum?“

„Já, ég heyrði paðu sagði pilturinn náfölur, en

augu hans 1/stu einbeittum ásetningi.

Ég hló lágt, og sagði síðan:

„Ég held, að pegar alt kemur til alls, pá séuð

pér hæfur fyrir iðn yðar. Um leið og ég sagði petta

horfði ég á piltinn með blendingi af óbeit og aðdáun.
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En ég hafði eitt vopn eftir enn, hina sfðustu spurn-

ingu mína. Ég lét alla birtuna af luktinni falla á

andlit piltsins, beygði mig að honum og sagði ofur

hægt og með skýrri röddu—spurningin virtist hlægi-

leg pegar hún var borin upp svona hátíðlega:

—

„Klæðið pér yður vanalega — í svona búning*

eins og pér eruð nú í?* c

Spurning mín hreif. Fölvinn hvarf úr andlitinu

og hin drembilegu au^u litu niður. Ég sá að hin

löngu augnahár huldu augun, að feimnisroði breiddi

sig yfir alt andlitið og hálsinn og að pilturinn huldi

aftur andlit sitt með höndunura.

í sömu andránni heyrði ég að stólum var ýtt til

frammi í eldhúsinu, og rétt á eftir kom Hogvardt inn

til okkar, með kankvíslegt bros á stóra andlitinu

sínu; p>ar næst kom Watkins inn, og sýndi svipur-

inn á hinu tilfinningarleysislega andliti hans, að hann

var reiðubúinn að framkvæma hverja skipun herra

síns sem var; á eftir peim kom Denny, og veifaði

svipu sinni glottandi, en miskunarleysislega.

„Jæja, hefur hann sagt yður nokkuð? í{ hrópaði

Denny. í>að var auðséð að hann vonaði, að svarið

yrði „nei“.

„Ég hef spurt hann að hálfri tylft af spurning-

uma
,
svaraði ég, „en hann hefur ekki svarað einni

einustu af peima .

„Gott og vela
,

sagði Denny með fjarskalegri

áherzlu.

Var rangt af mér, að leggja svona mikla hegn
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icgu á unglinginn fyrir ógestrisnina, sem ég hafði

mætt á eynni? Mér hefur stundum síðan fundist, að

ég hafi verið of grimmur. Ei; jfmislegt hafði komið

fyrir petta kveld, sem var nóg til að vekja harð-

neskju jafnvel hjá hinum gæflyndasta mauni. En nú

var alt komið til hinna yztu takmarka, sem p>að gat

gengið til, svo ég sagði við Denny:

,.I>etta cr auðvitað stórkostlegasti mótprói, sem

hægt er að sýna,Denny; en égsé ekki velhvernig pað

yrði afsakað,aðberja kvennmanninn meðhesta-svipua .

Denny rak upp undrunar-óp, og þeir átu allir

eftir mér, eins og með einum munni, „kvennmann-

inau . En stúlkan sjálf lagði höfuðið niður á borðið

og gerði varnargarð í kringum það með handleggjum

sínum.

„Þetta er sem sé lafði Euphrosyneu
,
sagði ég.

E>ví hver annar en hún hefði getað gefið Con-

stantine Stefanopoulos skipanir og spurt hvar menn
sínir væru? Hver annar en dóttir af þessari göfugu

ætt gat haft tignarsvipinn, hinar fínu hendur og hið

fagra andlit, sem fangi vor hafði til að bera? Og
hver annar var líklegt að skildi enska tungu? I>að

var enginú vafi á að þetta var lafði Euphrosyne.

V. KAPÍTULI.
• |

LITLA HÚSIÐ UPPI A HÆÐINNI.

Áhrifin, sem orð mín höfðu, voru skringileg.
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Decny blóöroðnaði og fleygði svipu sinni á borð :

ð;

binir stóðu alveg hreifingarlausir um stund, en sneru

sér síðan við og laumuðust út í eldhúsið aftur.

Euphrosyne lét ekki sjá andlit sitt. En hvað mig

snerti, pá var létt yfir mér. Ég hrósaði happi yfir og

var sannfærður um, að ég hefði náð mjög þýðingar-

miklum fanga, og ég var ákveðinn í að enginn barna-

legur riddaraskapur skyldi koma mér til að láta ræna

mig pessum hagsmunum. I>að er vafalaust skylda

manns að sýna kurteisi, en f>að er einungis hlutfalls-

leg skylda; og á hreinu og beinu máli, pá voru hér

mannslíf í veði. Af pessari ástæðu var pað, að ég
hneigði mig ekki djúpt, opnaði hurðina og sagði

hefðarmeynni að henni væri frjálst að fara hvert sem

hún vildi, heldur sagði ég við hana fremur harð-

neskj ulega

:

„t>að er bezt fyrir yður, lafði mín, að fara í her-

bergiÖ, sem pér eruð vön að vera í þegar þér eruð í

pessu húsi, á meðan ég er að hugsa mig um, hvað

ég eigi að gera við yður. Eér vitið hvar herbergið

er, en ég veit pað ekki.u

Hún lyfti upp höfðinu og sagði með nokkrum

ákafa

:

„Til eigin herbergis míns? Má ég fara f>angað?íC

„Auðvitaðu
,
svaraði ég. „Ég ætla að fylgja yð-

ur að dyrunum á f>ví; og pegar pér eruð komin inn

í f>að, ætla ég mér að læsa hurðinni að utan“.

Og svo gerði ég alveg eins og ég hafði sagt, en

Euphrosyne lét ekki svo lítið að segja eitt einasta
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orð við mig á leiðinni til herbergis hennar. Svo

kom ég til baka inn í hinn mikia gang og sagði við

Denny

:

„Hún er heldur gott tromp-spil, eða finst yður

pað ekki?* 4

„Já, en ég býst við að peir komi aftur innan

skams til þess að leita að henniu
,
svaraði hann.

Um leið og Denny sagði petta geispaði hann

svo sárt, að ég bent: honum á að pað væri bezt fyrir

hann að fara að leggja sig fyrir og sofa.

„Ætlið pér ekki að leggia yður fyrir?u spurði

hann.

, „Ég ætla mér að vera á fyrstu vaktinniu, svar-

aði ég. „Klukkan er nú orðin nærri tólf. Ég ætla

að vekja yður kl. 2, og þér skuluð vekja Hogvardt

kl. 5; pegar hann er búinn með sína vakt, mun Wat-
hins verða eics og nýr af nálinni og getur gefið okkur

kúasteik í morgunverð.u

Þannig var ég einn eftir í ganginum; og svo

settist ég niður við annan gluggann og fór að hugsa

um ailar kringumstæðurnar. Skyldu eyjarbúar berj-

ast við okkur, til pess að ná aftur lafði Euphrosyne?

Eða skyldu peir lofa okkur að sleppa burt með heilu

og höldnu? Eg var sannfærður um, að þeir lofuðu

okkur að sleppa burt einungis með því móti, að meiri

hluti atkvæða yrði á móti Constantine, pví hann gat

ekki staðið við að láta mig sleppa bnrt frá Neopalia

með höfuðið á hálsinum og tungu í munninum. ]>að

var pess vegna líklegt, að peir mundu berjast við



92

okkur. Jæja, ég komst að þeirri niðurstöðu með
sjálfum mér,'að peir gætu ekki brotist inn í húsið á

meðan matvæli okkar entust; steinkastali okkar var

alt of sterkur til J>e*s; en pað var hægt að umsitja

okkur og svelta okkur út, og J>að var enginn vafi á

að J>etta yrði einmitt gert, ef áhrif Euphrosyne hindr-

uðu það ekki. Ég var rétt kominn að þeirri niður-

stöðu, að ég skyldi tala alvarlega við hana um J>etta

mál strax næsta morgun, pegar ég heyrði undarlegt

hljóð eða hávaða.

„Ég hef aldrei pekt annan eins stað og ey pessi

er hvað snertir undarleg hljóðu
,
sagði ég við sjálfan

mig og hlustaði.

Hljóð petta eða hávaði virtist vera beint uppi

yfir höfðinu á mér; það var pví líkast sem einhver

væri að gaDga með mestu varasemi yfir þakið á

ganginum, sem ég var í. Hin eina manneskja í

húsinu, fyrir utan okkur fjóra, var fanginn okkar, og

hana hafði ég vandlega læst inni í herbergi hennar.

Hvernig gat hún pá verið uppi á pakinu yfir gang-

inum? Herbergi hennar var sem sé í turninum uppi

yfir aðaldyrum hússins. En pað var samt enginn

vafi á, að pað var gengið rétt yfir höfðinu á mér og í

áttina til eldhússins. Ég greip marghleypu mína, og

gekk eins laumulega og sá, sem uppi yfir mér var,

eftir ganginum inn í eldhúsið. Hinir prír félagar

mínir sváfu par eins fast og preyttir menn geta sofið,

en samt sem áður vakti ég Denny hlífðarlaust.

,.Farið og vaktið í ganginum cc
,

sagði ég við

hann. „Ég ætla að fara að skoða mig um ofurlítiðcc
.
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Denny var syfjaður, en hljfddi sarat orðalaust.

Ég sá að hann fór strax út í ganginn, og slðan fór

ég út fyrir skygnið aftan við eldhúsið.

Ég stóð f>ar í koldimma skugganum af veggn-

um, og J>á heyrði ég að gengið var á pakinu rétt að

segja uppi yfir mér. Ég horfði upp varlega, og f>á

sá ég bregða fyrir uppi á pakinu, nokkur fet til

vinstri handar, einhverjum hvítum flíkum.

„í>að eru pá fleiri vegir til að komast út úr hús-

inu en mig grunaði íC
, sagði ég við sjálfan mig.

I>ar næst heyrði ég þrusk, eins og einhverju

væri ýtt með varasemi eftir hinu flata paki. Svo sá

ég að endi á stiga kom út af skjólveggnum utan við

f>akið. Ég hnipraði mig saman í skugganum, og

hinum létta stiga var rent alveg niður á jörðu; par

næst sá ég að einhver sem var í hnépilsi fór að fara

ofan eftir stiganum. Ég sá að f;etta var enginn ann-

ar en lafði Euphrosyne. Nú skildi ég, hvers vegna

henni var svo umhugað um að fá að vera í eigin her-

bergi sínu: pað var hægt að komast úr pví, gegnum
húsið, út á pakið á eldhúsinu; og stíginn sýndi að

pessi leið hefði verið farin áður. Ég stóð grafkyr.

Hún kom niður á jörðina, og pegar hún snerti hana

hló hún lágt, eins og hún ætli sigri að hrósa — og

það var fallegur og skemtilegur hlátur. Svo gekk

hf n hratt yfir garðinn, yfir að klettaveggnum hinum

megin. Ég læddist á eftir henni, f>ví ég var hræddur

um að missa sjónar á henni í myrkrinu, en samt

vildi ég ekki stöðva hana fyr en ég vissi hvert hún
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ætlaði að fara. Hún hélt áfram meðfram hinum lóð-

rétta klettaveggf, en ég var rétt á eftir henni. Loks

komst hún í krókinn, sem myndaðist f>ar sem klett-

arnir að norðan og austan komu saman.

„Hvernig ætli hún komist upp?a sagði ég við

sjálfan mig.

En hún byijaði samt að klifra upp, pannig, að

hægri fótur hennar var á klettinum að ncrðan við

krókinn, en vinstri fóturinn á klettinum að austan.

Hún klifraði upp svo ðhikal^ að pað var auðséð að

pað voru spor í kiettana. Hún komst upp á vegg-

inn; ég klifraði upp á eftir henDÍ á sama hátt, og

fann pá að það vorn spor höggvin í veggina. Ég
kotnst einnig upp á klettana, og sá pá að hún stóð

kyr, svo sem prjá íu fet fram undan mér. Hún bé’t

áfram og ég fyigdi henni eftir; svo stanzaði hÚD, sá

rcig og hijóðaði upp yfir sig. Ég hljóp til hennar,

til þess að ná henni. Hún síó til mín með hendinni,

en ég greip utan um höndina og varð pess pá var, að

húu héit á ofurlitium sting-hníf. Ég greip einnig

um hina hendina á henni, og hélt henni pannig

fastri.

„Hvert eruð pér að fara?“ spurði ég blátt áfram

og lét sem ég vissi ekki a\ að hún hafði t kið vpp
sting-hníf sinn. t>að er enginn vafi á, að petta va
einungis^ pjóðernis etokenni bjá henni.

Degar hún sá að ég hafði þannig fangað hana
aftur, jp'erði hún enga tilraun t-il að losa sig.

„Ég v»r að reyna að sleppa burt u
,

sagði hún.
„Heyrðuð pér tii mío?u
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„Já, éfíf heyrði til yðar pegar pér genguð eftir

J>akinu“, svaraði ég .
„En hvert eruð f>ér að fara?u

„Hvers vegna ætti að seg]ayður f>að?
u sagði

hún. „Ætlið p>ér að ógna œér með svipunni afturf^

Écr slepti höndunum á henni. Hún leit snögg-

lega upp hæðina, eins og hún vari að mæla vega-

lengdina með angunum.

„Hvers vegna viljið fvér komast upp á hæðina?“

spurði ég. „Eigið pér nokkra vini par? ‘

Hún neitaði f>ví, eins og ég átti von á að hún

mundi gera, og sagði:

„Nei, ég á enga vini f>ar. Ea J>að er skárra að

vera hvar sem er annarsstaðar en hjá yðuru .

„En það er rú samt eÍLhver í iitla húsinu uppi í

hæðinniu , sagði ég. „Constantine á pað, eða er

ekki svo?u

„Já, hann á f>að
u

,
svaraði hún mótpróalega.

„Þorið pér að fara pangað og leita hans? Eða porið

J>ér einuní>is að fela yður innan veggja hússins

bérna niðri?u

„A meðan við erum ekki nema fjórir á móti

bundrað,
f>á f>ori ég ekki annað en að fela migu

,

svaraði ég. Fríunar-orð bennar særðu mig ekki hið

minsta. „En ímyndið p>é yður, að hann sé nú í hús-

inu parna uppi í hæðmni?"
„t>arna uppi! nei; hann er niðri í f>orpinu; og

hann kemur hingað upp eftir á morgun og drepur
yðuru , svaraði hún.

„I>að er f>á enginn í litla búsinu uppi á hæð-
inni?u sagði ég.
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„Nei, p>ar er enginnu
,
svaraði hún.

„Yður skjátlastu
,

sagði ég. „Ég sá einhvern

við húsið nú í dag“.

„Ó, J>að hefur líklega verið einhver af bænda-

lýðnum“, sagði hún.

„Nú, en búningurinn var ekki líkur klæðnaði

bændanna héru, sagði ég. „Langar jður nú í raun

og veru til að fara þarna upp í húsið?u

„Eruð pér ekki búinn að hæðast nóg að mér?“

hrópaði hún. „Farið nú með mig til baka í fangelsi

mitt.u

Raunabragurinn á henni, pegar hún sagði f>etta,

fðr henni ágætlega. En ég var nú að leiða samtalið

að nokkru, sem ég áleit að hún ætti að fá að vita, og

sagði því:

„l>að er kvennmaður í litla húsinu uppi í hæð-

inni. I>að er ekki bóndakona, heldur kona á d ’kk-

um kjól, og hún notar leikhússkíkiru .

Ég sá, að hún kipptist aftur á bak af undrun.

„Það er ósattu
,
hrópaði hún svo. „Það er eng-

inn í húsinu. Constantine sagði mér að enginn

kæmi pangað, að undanteknum Vlacho og Demetri

stöku sinnumu .

„Trúið pér öllu, sem Constantine segir yður?u

spurði ég.
„Hvers vegna skyldi ég ekki gera pað?u sagði

hún. , Hann er frændi minn og

—

u

„Hofur beð ð yðaru
,
bætti ég við fyrir hana.

Hú» lyftl Löfðinu upp drembilega og sagði;

„Eg skammast mín ekkert fyrir paðu .
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»0g pér ætlið að taka honumu sagði ég.

„Fyrst þér spyrjið að pví, pá ætla ég að svara

yður beint, og segi já
cc

,
sagði ir.ún. „Ég hafði lofað

föðurbróður mínum að gera pað. cc

„Guð minn góður! íC hrópaði ég, J>ví ég kendi í

brjósti um hasa.

Aherzlan, sem ég lagði á orðin, virtist 'gera

henni hverft við aftur. Ég fann að augu hennar

hvíldu á mér,og voru bæði vandræöaleg og spyrjandi.

„Lofaði Constantine yður að tala við gömlu
konuna, sem ég sendi til bans? íC spurði ég.

„Nei cc
,
svaraði hún í hálfum hljóðum. „Hann

að eins sagði mér hvað hú n
. hefði sagt við hann Cí

.

„Að ég sagði, að hann vs.ri morðingi móður-

bróður s*ns? íC sagði ég.

„Sögðuð þér henni að segja honum það?u sagði

hún og beygði sig snögglega að mér.

„Já, ég sagði henni að gera paðcc
,

svaraði ég.

„En, sagði hanu yður frá pessari orðsendingu mioni?u

Hún svaraði f essu engu, svo ég notaði mér yíir-

burði þá, er ég hafði, og sagði:

„Ég legg drengskap minn við, að ég sá pað við

litla húsið uppi í hæðinni, íem ég hef sagt yður að

ég hafi séð. Ég veit ekkert meira um hvað það p/ð-

ir en pér; en áður en ég kom hingað sá ég Oonstan-

tine í London; og ég heyrð. konu nokkra segja par,

að hún ætlaði að koma hiogað með honum. Kora

nokkur kona með horium?- 4

„Eruð pér gengian af vitiou?ct sagði hún; en ég
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heyrði að hún dró andann ótt og títt, og ég vissi að

fyrirlitnrng hennar var uppgerð. Ég fæ-:ði mig
snögglega ourt frá henni, lét höndurnar aftur fyrir

bakið og sagði:

„Þér getið farið upp í litla húsið ef pér viljið,

en ég ábyrgist ekki hvað þér pjáið f>ar eða finnið.u

„Látið f>ér mig pá lausa?‘ : hrópiiði hún með
ákefð.

„Já, ég leyfi yður að fara upp í litla húsið; en

f>ér verðið að lofa að koma hingað aftur. Eða,

ef pað er betra, pá skal ég fara upp í litla húsið, ef

pér lofið mér f>ví að fara aftur inn í herbergi yðar og

bíða f>ar pangað til ég kem til bakau .

Hún var hik&ndi og horfði í áttina til* litla húss-

ins; en ég hafði vakið tortryggni og óróieik hjá

henni. Hún vogaði sér ekki að standa augliti til

auglitis við pað, sem hún kynni að finna í dtla

húsinu.

„Ég sk&l fara til baka í herbergi mitt og bíða

yðar paru
,
sagði hún. „E£ ég færi til litla hússins

uppi í hæðinni og — og alt væri eins og f>að ætti í ð

vera — f>á
er ég hrædd um, að ég kæmi ekki hingað

afturu .

Rödd hennar var blíðari. Ég hefði porað’;að

fulivrða, að bros, eða hálfgert bros, lék á vörum

hennar um leið og hún talaði f>essi síðustu orð, en

pað var of dimt til þess að geta verið alveg viss um
pað; og pegar ég beygði mig að Euphrosyne, til f>ess

að fullvissa irig um f>að, pá færði hún sig frá mér.
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„Þá megið pér ekki fara upp í litla húsiðu
, sagði

ég eiubeittlega. „Ég er ekki fær um að missa af

yður eins og málin standau

„En ef pér lofið mér að fara burtu, p' gæti ég
lofað yður að komast burtu héðan <{

, hrópaði hún.

„Gætuð pér pað, án pess að fá leyfi hjá Con-

stantine?’ 4 spurði ég. „Þar að auki er eyjan mín

eign, eins og pér vitiðu .

„Hún er e]ski eign yðaru
,
hrópaði Euphrosyne

og stappaði niður fætinum. Síðan gekk hún beint

fram hjá mér cg hvarf niður fyrir brúnina á kletta-

veggnum. Tveimur mínútum seinna sá ég hana

bera við loft, uppi á eldhúss-pakinu, eins og svartan

skugga á hinum dökkgráa himni; síðan hvarf hún.

Ég lagði af stað beint til litla hússins undir hnjúkn-

um á hæðinni. Ég vissi, að ég purfti ekki annað

en fara beint, og pá hlyti ég að koma á litla flötinn,

sem gerður hafði verið utan í hæðinni og sem húsið

stóð á. Ég fann engan regluiegan stíg, heldur ó-

slétta götu, sem lá í áttina pangað, er ég ætlaði að

fara, og fór ég varlega upp eítir henni. A leiðinni

kom önnur gata inn á pá, sem ég gekk eftir, og lá

hún frá peirri hlið hæðarinnar, sem aðalvegurinn yfir

um eyna lá hjá. Það var enginn vafi á, að pað var

h<egt að k;mast eftir pessari götu til litla hússins án «

pess að fara fram hjá húsinu mínu. Eftir að ég hafði

hald ð áfram í 20 mínútur, eá ég billa óglögt undir

litla húsið fram undan mér. Ég kraup niður og
r/ndi á pað.
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X>að var Ijós í einum glugganum. Ég skreið

nær húsinu á fjórum fótum. Nú var ég kominn á

litla flötinn, cg fáeinum augnablikum síðar var ég
kominn undir svalirnar f araan við húsið, og var

beint niður undan glugganum sem ljósið var í. Ég
hélt á marghleypu minni í hendinni; því ef Con-

stantine eða Vlacho skyldu hitta mig parna, þá
m;.ndi hvorugur málspartur láta sér smámuni fyrir

brjósti brenna. Jafnvel ósk mín um, að lögunum

væri fy gt í öllum greinum, mundi hafa lotið í lægra

haldinu. En alt var kyrt og hljóit í s o sem mínútu,

og ég var farinn að óitast að ég mundi mega fara

burt við svo búið; því dagur mundi renna að klukku-

tíma liðnum, og ég varð að fara burt af þessum stað

áður en birta tók. X>á heyrði ég hljóð—hljóð, sem

kom vatni fram í munninn á mér eftir að hafa klifrað

upp brattann—pað var helt víni í glös; svo heyrði

ég raust, sem ég þekti.

„X>eir hafa að líkindum náð henni iC

,
sagði

Vlacho veitingamaður. „En hvað gerir pað til?

I>eir gera henni ekkört mein, og þeir láta hana ekki

gera neitt af sér.u

„Þú átt við, að hún ver*i J>á ekki að snuðra á

pessum stöðvum 44
,
sagði Constantine.

„Já, það er einmitt pað sem ég meina, lávarður

rr.inn, og f>að er mikill hagur í pví ‘, sagði Vlacho.

„Ef hún kæmi hingað—

“

„Ój J>að væri skollans grikkur! iC sagði Constan-

tine hlæjandi. „En munu ekki eyjarbúarnir heim
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að ég frelsi hana með |>ví, að lofa f>essum bölvuðum

ensku durgum að sleppa burt?- c

„Ekki ef peim er komið í skilning um, að Wheat*

ley lávarðar muni fara tilRhodesog koma paðan aftur

hingað með herlið. I>eir unna eynni meira en henni.

Alt mun fara vel, lávarður minn. Og hvað skal segja

um hana þessa, sem hérna rr?“ sagði Vlacho.

Ég hlustaði~eins vel og ég gat, en gatekkiheyrt

neitt svar. En Vlacho hélt samt áfram talinu eins og

hann hefði fengið svar upp á spurningu sfna.

„Dessir bölvaðir úlendingar gera f>að einnig erf-

ittu
,
sagði hann, „E>að yrði sannarleg landfars-sóttu .

Hann hl<5, eins og hann sæi einhverja fyndni 1 orðum

sjálfs sín,

„Já, fari peir bölvaðiru
,
sagði Constantine. „Við

verðum að fara okkur varlega. Hvilfkar vandra$ða-

skepnur kvennfólkið pó er, Vlachou .

„Já, pegar of margt af f>vber í spilinuu
, sagði

Vlacho og hló.

„Ég varð að sverja henni við sálu mína að enginn

væri hér, og f>egar pað var búið sagði hún: „hyrst

enginn er par, pví má ég pá ekki koma f>angað?* f

pú pekkir á alla pessháttar hluúu
,
sagði Constantine.

„Nei, vissulega ekki, lávarður minn, f>ér gerið

mér rangt tilu
,
sagði Vlacho með k^milegri röddu, og

Constantine hló líka.

Ég tel víst að pér hafið nú ráðið við yður, hver

f>eirra f>að eigi að vera?u sagði Vlacho.

„Já, ég er í engum vafa um f>að framar, að pað
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skal verða háa sem hérna eru
,
svaraði herra Vlacho’s.

Ég áleit að ég skildi mest alt þetta samtal, og

mér þötti mjö y mikið fyrir að Euphrosyne var ekki

við hliðina á mér, til að heyra pað líka. fín eg var

nú búinn að heyra hér um bil svo mlkið sem n&tgði

augnamiði mínu, svo ég sneri mér við og yar 1 pann

veginn að skríða burt, eins hljóðlega og ég hafði

komið—það er ekki rétt. að freista gæfunnar of mikið

—þegar ég heyrði að hurð var opnuð inni í húsinu.

Strax á eftir heyrði ég að Constantine sagði:

„Ó, jrndið mitt, elskulega konan mín, ertu J>á

ekki sofnuð ennpá? Hvað ætli verði úr fegurð

pinni með pessu lagi? Við Vlacho ver’.um að missa

svefn, til pess að taka ráð okkar saman og vinna að

hagsmunum pínum, en pað er ónauðsynlegt að pú
ey^jleggir í pér augun með vökum cí

.

Constantine fórst pessi leikur óvanalega vel.

Orð hans og viðmót gagnvart konu sinni var sönn

fyrirmynd fyrir gifta menn. Ég ger^i mig sekan í

peirri óhæfu, að hlæja með sjálfum mér parna undir

svölunum.

„Vinna að hagsmunum mínum? Ertu viss um,

að pið eruð að vinnafyrir mig? íC sagði hún á grísku,

með hinni sömu útlendu áherzlu, sem ég hafði veitt

eftirtekt í borðsalnum í Optimum í London.

„Það er afbrýðisemi í henni, hún er töfrandi af-

brýðisöm! cc hrópaði Constantine, eins og hann væri

hrifinn af fögnuði. „Veitir kona pín pér svona mikla

virðingu, Vlacho?* 4
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„Hún hefnr enga ástæðu til pess, lávarður minnu
,

svaraði Vlacho. „En lafði Francesca álítur, að hún

hafi ástæðu til að vera afbrýðisöm útaf lafði Euphro-

sjneu .

Constantine hló þannig hlátur, að hann sýndi, að

hann fyrirliti jafnvel pá hugsun, að nokkur á^tæða

væri fyrir pvílíkri afbrýðisemi,

„Hvar er hún nú?“ spurði konan hratt og bitur-

lega. „Hvar er hún Euphrosyne?“

„Nú, hún er fangi hjá pessum Englendingi“,

svaraði Constantine.

Ég býst við, að þetta mál hafi verið skýrt frekar

eftir petta, pví þau, sem inni í húsinu voru,
#

töluðu í

lægri róm um stund, eins og oft vill verða pegar

nokkuð löng saga er sögð, svo ég heyrði ekki hvað

sagt var, fyr en Constantine brýndi aftur raustina og

sagði:

„Já, já; við verðum að sýna lit á að ná henni úr

höndum þessrra útlendinga, bara til að friða eyjar-

búa. Hvað mig snertir, pá má bún vera þar, sem
hún er, eins lengi og hana lystir, því, milli okkar

sagt, pykir mér einmitt eins lítið vænt um hana eins

og ég álít að henni pyki lítið vænt um migu .

í>að var engum blöðum um pað að fietta, að

Constantine var mesta varmenni. I>egar maður tók

f>á báða til samans, Constantine og Vlacho, pá var
1

erfitt að finna tvo verri þorpara—að minsta kosti á

Englandi. Hvað Neopalia snerti, pá hafði ég nú lært

f>að af reynslunni, að fresta að kveða app nokkurn
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dóm. Hugs^nir mínar vcru á pessa leið pegar ég
sneri mér við aftur, til að skríða burt og komast á

óhultari®stað. En ég stanzaði strax aftur—stanzaði og

hnipraði mig fast upp að veggnum, eins hreifingar-

laus eias og skorkvikindi,sein læst vera dautt,og hélt

fingrinum um gikkinn á marghleypu minni. I>vi

hurðin á húsinu var snögglega rifin opin og Constan-

tine og Vlacho stóðu í dyrunum. „O, pað er komið

fast að dögunu
,
sagði VJacho. „Lítið á, pað er þegar

farið að lysa ögn við sjóndei'-darhringinn 44
.

I>etta var enn p>á alvarlegra fyrir mig vegna

þess, að pað bar birtu af lampanum inni í húsinu, í

gegnura hinar opnu dyr
y
út á svala'pallinn, sem ég

var á, var svo bjart, að ég sá hinar þrjár manneskjur

—pví konan hafði einnig komið fram— í dyrunum,

svo bjart, að hvert þeirra, sem leit í áttina J>a,r sem

ég var, hlaut að sjá mig. Eg hefði getað skotið

báða karlmennina niður áður en peir hreifðu sig; en

uppeldi í mentuðu landi hefur tálmanir í för með

sér; pað gerir mann samvizkusaman; ég skaut pví

ekki. Ég lá grafkyr og vonaði, að ekki yrði tekið

eftir mér, Og f>að hefði ekki verið tekið eftir mér

nemá fyrir pk orsök, er nú skal greina: í samræmi við

hinn hryllilega skrípaleik, sem pessi tvö þrælmenni

voru að leika fyrir konu annars peirra, sneri Con-

stantine sér að konu sinoi, til að faðma hana að sér

og kyssa hana áður en hann færi burt. Vlacho gat

ekki á sér setið að halda áfram uppgerð sinni, er var

hræðileg í mínum augum, sem pekti hjarta hans.
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Hann hló og gekk aftur á bak eftir pallinum, eins og

til pess að sjá ekki ástar-atlot herra síns; hann færði

sig lengra og lengra í áttína til mín; hann var ekki

nema tvö fet frá húsveggnum, og á þeim tveimur

fetum, sem eftir voru að honum, var ég. Ef hann

hefði stigið eitt fet í viðbót aftur á bak, pá hefíi

hann 1 einu vetfangi rekið sig á mig. I>að getur

verið, að hann hefði aldrei stígið þetta eina spor; pað’

má vera, að pótt bilið milli okkar væri svona lítið, að

ég hefði sloppið án pess að þeir hefðu vitað að ég
var þarna. Eu freistingin var of sterk fyrir mig.

Ég óttaðist, að ég gæti ekki stilt mig um að hlæja

við umhugsanina um pessa skringilegu afstöðu okk-

ar. Ég hafði pennahníf í vasanum. Ég opnaði hann

og stakk honum á kaf í þann hluta af skrokk V lacho’s

sem næstur var hendinni og pægilegast var að ná til.

Pennahnífinn skildi ég eftir par,sem ég stakk honum,

stökk á fætur og hratt hinum grenjandi manndurg

frá mér með þvílíku afli, að hann fór á nasirnar, rak

síðan upp háan sigurhróss-hlátur og hljóp eins og

fætur toguðu niður eftir hæðinni. En pægar ég var

kominn svo sem 60 fet, kraup ég á kné. pví hver

kúlan eftir aðra fiaug syngjandi yfir höfuð mér.

Constantine—og ef til vili hinn illa leikni Vlacho-

—

hafði marghleypu! I>eir tæmdu hvert hólfið á fætur

öðru og sendu kúlurnar á eftir mér- I>egar hlé varð,

stóð ég skyndilega á fætur og leit snöggvast til baka.

Já, ég^sá pá, f>ar sem þeir komu hlaupandi á eftir

mér eins og dimmir skuggar. Ég skaut premur
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skotum á J>á,
eins hratt og ég gat, og brauzt svo nið-

ur eftir götunni eins hart ojr ég gat farið—sömu göt-

unni, sem ég hafði farið svo varlega upp eftir. Ég
rak mig á trjábolina; ég datt um greinar, sem lágu

yfir götuna; ég hnaut um steina, Ég stanzaði einu

sinni og skaut öllum skotum,sem ég átti eftir í marg-

faleypu minni, á pá sem eltu mig. Ég heyrði öskur

míkið, og vissi á því að éghafði hæft annan peirra

en f>ví miður var það Vlacho,en ekki Constantine; ég
þekti röddina. í sömu andránni \ar skotið á mig,

og fór kúlan í gegnum hattinn minn. Ég var nú
varnarlaus að öðru en því, að ég gat enn hlaupið, og
tók því aftur til fótanna eins hart og þeir gátu borið

mig. En um leið og ég hröklaðist niður eftir göt-

unni heyrði ég, að annar af fjandmönnum mínum að

minsta kosti kom með fullri ferð á eftir mér! Ég
hafði stöðvað ferðina á Vlacho. X>að var Constantine

einsamall, sem elti mig. Ég býst við, að ein af þess-

um skáldsagna-hetjum hefði stanzað og mætt honum,

J>ví það er ekki siðvenja þeirra að flýja fyrir einum
manni. Nú, jæja, ég flýði; því Constantme gat vel

hafa átt eftir eitt eða fleiri skot í vitum sínum; ég
vissi ekki neitt um pað; en ég vissi, að ég hafði eytt

mínu síðasta skoti. Og ef Constantine dræpi mig,
þá hefði hann drepið eina manninn, sem vissi öll

leyndarmál hans. Eg flýði því. Og þegar ég átti

ekki eftir nema svo sem 30 fet að brúninni á kletta-

veggnum bakvið hús mitt, heyrði ég að hrópað var
með vóðalegri röddu: „Charley! Charley! Hvar í

fjandnnum eruð þér, Charley?“
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„Nú, ég er hérna, auðvitað“, sagði ég um leið

og ég kom fram á klettaveggs-brúnina og stökk

niður fyrir hana.

Ég efast ekki um, að f>að voru hróp Denny’s,

sem stöðvuðu Constantine á eftirför hans. Honum
hefur sjálfsagt ekki litist á að mæta okkur öllum

fjórum. En hvað sem því líður, pá heyrðist ekki

fótatak hans framar. Ég ímynda mér, að hann hafi

farið til baka til að vitja um VJacho, og til að s/na

hinni óhamingjusömu konu sinni, að hann var heill

og lifandi. Hvað mig snerti, pá sagði ég „guði sé

lof !“ pegar ég var kominn með heilu og höldnu nið-

ur í garðinn bakvið húsið. Og ég meinti pað líka.

Svo leit ég í kringum mig; og sannarlega var pað

brosleg sjón, sem ég sá.

Denny, Hogvardt og Watkins stóðu allir í garð-

inum. I>eir sneru bökum að mér og störðu allir upp

á pakið á eldhúsinu, en hin gráleita morgun-birta

leiddi í ljós hinn vandræðalega sauðarsvip, sem var á

peim öllum. Og uppi á þakinu var Euphrosyne —
peir gátu ekki náð til hennar né gert neitt við hana,

J>vl nú lá enginn stígi niður á jörðina—og stóð hún

þar 1 sínum vanalegu, léttilegu og yndislegu stell-

ingum. Euphrosyne veitti ekki hinum premur ráða-

leysislegu mönnum niðri í garðinum hina minstu eft-

irtekt, heldur stóð grafkyr, með hreifingarlaust and-

lit, og starði í áttina til hússins uppi í hæðinni. Alt

petta minti mig öðru fremur á fallegan og rólegan

kött, sem situr uppi í tré, og prjá reiða, ráðaJausa
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terrier hunda, geltandi í kringum rætur þess. Ég
fór að hlæja.

„Hvaða gauragangur er p>etta?‘* hrópaði Denny.

„Hverjir eru að æfa sig með marghleypum þarna

uppi í skóginum? Og hvernig í skollanum komst

hún parna út á pakið, Charlev?u

En pegar hin hreifingarlausa stúlka uppi pak-

inu sá mig, kom breyting á hana. Euphrosyne

beygði sig áfram, spenti greipar og sagði við mig:

„Hafið þér drepið hann?»‘

Dessi spurning hennar móðgaði mig. í>að hefði

undir öllum kringumstæðum verið kurteisara af

henni, ef húr| hefði um leið spurt mig hvernig heilsa

sjálfs mín væri.

„Drepið hann?“ sagði ég í óf>/ðum róm. 5íNei,

hann er óskaddaður ennpá“.

»Og—“ héit hún áfram; en J>á varð henni litið á

lagsmenn mína niðri í garðinum, og leit út fyrir að

hún hefði ekki tekið eftir peim fyr. „E>ér verðið að

koma og segja mér sögunaa
,
sagði hún

J>á,
sneri sér

við og hvarf á bakvið skjólmúrana. Ég hlustaði með
athygli, en ekkert hljóð heyrðist úr skóginum, sem

reis upp grámyglulegur á bakvið okkur í birtingunni.

„Iívað hafið pér verið að hafast að?“ spurði

Denny önuglega; honum hafði ekki geðjast vel að

fyrirlitningunni, sem kom fram í viðmóti hennar

Euphrosyne gagnvart J>eim kumpánum.

„Ég hef verið að flyja undan hinum me&tu præl-

mennum, sem óhengd eru, til að forða lífi mínu“.
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svaraði ég. „Denny, getið npp á hver býr í litla

húsinu uppi í hæðinniíc
.

„Constantine?- 1 sagði Denny.

„Ég meina ekki hann <c
,
sagði ég.

„I>að getur ekki verið Vlacho—hann er niðri í

gistihúsinu í porpinu cc
,
sagði Denny

„Ég meina ekki Vlacho c

,
sagði ég.

„Hvern meinið pér pá, maður? tc sagði Denny.

„Manneskju, sem pér hafið séð cc
,
svaraði ég.

„Ó, ég hætti við að reyna að geta upp á |>ví cc
,

sagði Denny. „Detta er ekki hentugur tími á deg-

inum til f>ess að bera upp og ráða gátur. cc

„Dað er konan sem borðaði við næsta borð við

okkur í Optimum-borðsalnum ÉC

,
sagði ég.

Denny stökk aftur á bak af undrun og blístraði

lengi, en lágt.

„HvaÖ segið pér, hún sem var f>ar með Constan-

tine?cc hrópaði hann síðan.

„Já, f>að er sama konan, eem var par með Con-

stantine íc
,
svaraði ég.

Lagsmenn mínir hópuðu sig cú allir í kringum

mig; og f>ar eð ég áleit, að f>að væri betra að peir

fengju að vita ait, sem ég vissi, svo að fjögur manns-

líf í staðinn fy ir eitt, væri á milii prælmennisins

(Constantines) og óhultleikans, er hann sóttist eftir*

pá bryndi ég ravstina og sagði með raikilli áherzlu:

„Já, bún er f»ar, og hún er eiginkona hans cc
.

Deir pögðu allir af undrun í nokkur augnablik

eftir að ég hafði gert pessa yfirljfsingu. Enginn i
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okxar hóp rauf pá f>ögn. En pað heyrðist ofan af

múrgirta þakinu á húsinu lág, langdregin harrn-

stuna, sem gekk manni til hjarta, pví hún bar með
s . ör misþyrmdrar sómatilfinningar og svikinna

trygða. Ég hefði ekki átt að segja þessar fréttir

svona djarflega og formálalaust. En ég vissi ekki,

að Euphrosyne vM.r enn parna uppi á pakinu, í skjóli

við múrana. Við iitum ailir upp þangað. Stunan

var ekki endurtekin. En rétt á eftir heyrðum við

hægt og óstyrkt fótatak uppi á pakinu, og færðist

pað smátt og smátt fjær; og síðan fórum við einnig

inn í húsið, pögulir og sorgbitnir. í>ví að ajSrir eins

hlutir og petta grípa karlmanninn; og pegar hann

hefur heyrt pvíiíka stunu á hann bágt með að setja

sig niður og vera kátur, fyr en sá maður, sem hefu

orsakað hana, hefur fengið makleg málagjöld. Ég
sór pess d/ran eið með sjálfum mér á pessum stað

og stundu, að Constantine Stefanopoulos skyldi fá

sín makleg málagjöld.

VI. KAPÍTULI.

LJÓÐ ALEXANDERS EINEYGÐA.

Ég hef nokkuð á samvizkunni, sem ég get ekk

afsakað, en sem ég mætti eins vel játa. Að draga

mey á tálar er mjög illa gert, svo illa gert, að vi&
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vorum allir reiðir við Coustantine útaf f>ví. En f>eg-

ar maður hugsar um málið með köldu blóði pá efast

maður um, að f>að sé verra—hvort pað sé ekki fyrir-

gefanlegra—en að gera ráðabrugg til að myrða eig-

inkonu. Skáldin hafa gefið hinu fyrnefnda broti

meiri gaum—þau pekkja ef til vill meira til pess—

,

en landslögin hafa, þegar öilu er á botninn hvolft,

meira að s/sla með hið síðarnefnda. Hvað" mig

snertir J>á
játa ég, að pað var ekki fyr en ég var

lagstur útaf á d/nu í eldhúsinu, tii f>ess að fá mér

nokkurra klukkutíma svefn, að mér varð pað ljöst,

að kona Constantines ætti heimting á hiutdeild í um-
hyggju minni og vernd. Hún hafði að minsta kosti

eins mikið umkvörtunarefni gegn honum eins og

Euphrosyne; hættan, sem hún var í, var miklu meiri.

I>ví Euphrosyne var takmarkið, sem hann stefndi að,

en Franeesca (f>að leit út fyrir af pví, sem Vlacho

hafði sagt, að f>etta væri nafn konu Constantines) var

tálmun, sem hindraði hann frá að ná þessu takmarki.

Hvað mig snerti, pá hefði ég heldur kosið að um-

gangast vanalegan manndrápara en Constantine; en

konu hans kæmi ef til vill ekki saman við mig um
þetta atriði, og ég var í litlum vafa um f>að af sam-

talinu, sem ég hafði heyrt, að líf hennar var í hættu.

Sóttveikin á eynni mátti ekki verða að landfarssótt,

eins og Vlacbo hafði svo hyggindalega mint herra

sinn á; sóttveikin mátti ekki drepa konu Constantines

og okkur fjóra útlendingana á einum eða tveimur

dögum. Mönnum hættir við að gruna svo greiðvikna
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syki, og gamli lávarðurinn hafði pegar dáið úr henni,

einmitt á hentugasta augnabliki! En ef hægt væri

að gera J>etta, ef hægt væri að koma f>ví svo fyrir,

að íólk í Lonclon, París og R.viera sæi ekkert undar-

legt við þótt ein frú Stefanopoulos hyrfi og önnur

kæmi 1 staðinn, pá var enginn vafi á, að ráðagerð

peirra Constantine’s og Vlacho’s yrði framkvæmd,

nerna ég gæti annaðhvort varað konuna í litla húsinu

uppi í hæðinni við hættunni, eða frelsað hana úr

henni. En ég sá ekki, hvernig ég gæti gert hvort af

því sem væri. Og (fyrst ég er að gera játningu á

annað borð) pess vegna hætti ég að hugsa um rnálið.

Svo að pegar ég fór að sofa var ég ekki að hugsa um
hvernig ég ætti að fara að frelsa Francesca, heldur

um pað, hvernig ég ætti að fara að hugga Euphro-

syne—málefni, sem í raun og veru lá miklu minna á,

eins og ég hefði afalaust séð, ef bergmálið af hinni

sorgprimgnu stunu hennar hefði ekki ennpá verið í

eyrunum á mér.

Fréttirnar sem Hogvardt færði mér, pegar ég
var kominn á fætur seinna um daginn og var að

borða mér bita af kúasteik, léttu ekki ?f mér áhyggj-

unum. I>að leit að vísu ekki út fyrir
;
að okkur yrði

gerður aðsúgur í bráðina—ég ímynda mér,að pessum

grimmu eyjarskeggjum hafi ekki pótt neitt vænt um
marghleypurnar okkar, en húsið var— ef mér leyfist

að viðhafa pað orð—vandlega v&ktað, bæði að fram-

anverðu og &ð baki. A veginum, sem lá upp að

framdyrum pess, stóðu varðmenn með nokkuru milli-
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bili. Þeir voru svo laugt í burtu, að hið eina laog-

skeyta skotvopn okkar dró ekki til peirra, en pað var

samt auðséð, að ekki var hægt að komast í burtu þá
leið; og hið sama var að segja um leiðina frá bak-

parti hússins. Hogvardt hafði séð menn á rölti í

skóginum, og hafði heyrt að þeir kölluðu hver til

annars með regiulegu millibili. Okkur var bægt frá

að komast niður að sjónum og einnig frá að komast

til litla hússins uppi í hæðinni. Umsátur var eins

áreiðanlegt að vinna bug á okkur eins og áhlaup.

Ég hafði eoga aðra kosti að bjóða en &ð láta Euphro-

syne lausa. Og að láta hana iausa mundi að líkind-

um ekki frelsa okkur, en mundi gefa Constantine

ta,kifæri til að leika sinn miskunnarlausa leik til enda

og ná^takmarki sínu.

Ég lauk við morgunverð minn pannig, að ég
var í allmiklum vandræðum hvað bezt væri að taka

til bragðs. Síðan settist ég út í ganginn, pví ég
átti von á að Euphrosyne kæmi pangað bráðlega ofan

úr herbergi sínu. Ég var aleinn, pví lagsmenn mín-

ir voru við jfms störf; Hogvardt var sérílagi önnum
kafinn við stórt knippi af veiðihnífum, sem hann

hafði tínt saman af veggjunum. Ég skildi ekki í

hvað hann ætlaði sér að gera með pá, nema ef vera

skyldi, að hann ætlaði &ð verða vopnaður á sama

hátt og broddgöltur.

Euphrosyne kom eftir nokkra stund, en hún var

algerlega ummynduð. Stuttpilsið, hnébuxurnar og

legghlífarnar var h>rfið, ea í stað þess var hún nú
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klædd í hinn ermavíða, hvíta kyrtil og víðu trevju

utan yfir, sem er pjóðbúningur grískra kvenna; en

föt Euphrosyne voru skreytt með fádæmum af fínustu

bröderingu, sem var svo smágjör, að klæðnaður henn-

ar virtist fremur vera úr fínu og mjúku silki en líni.

Breytingin á klæðnaði hennar virtist spegla síg í

breytingunni sem orðin var á viðmóti hennar.

I>rjózkan var horfin, og hún horfði á mig bænaraug-

um, par sem hún stóð frammi fyrir mér. Ég stökk á

fætur, en hún viidi ekki setja sig niður Hún stóð

parna grafkyr og pegjandi í nokkur augnablik, en

síðan sagði hún blátt áfram

:

„Mér þykir vænt um, að þér voruð ekki drep-

inn.u

I>etta var ekki viðkvæmnisleg ræða, og hún

lagði enga áherzlu á orðin, cn ég tók petta sem

þakklæti af hennar háifu, og iét mér lynda pað eins

vel og ég gat. Loksins settist hún niður og studdi

bönd undir kinn. Hún var í þungum pönkum um
stund, svo ég fékk gott íækifæri til að virða hana

yandiega fyrir mér, og ég féll í stafi yfir n/rri feg-

urð, sem hinn einkennilegi drengjabúningur hafði

dulið. Enn fremur virtist hún hafa lagt niður hinn

takmarkalausa fjandsksp sinn gagnvart mér um leið

og hún fór úr drengja-búningnum; en pað má vera,

að opinberanin, sem hún fékk frá mér um að sam-

vizkulaus bragðarefur hefði verið að tæla hana, hafi

átt meiii f>átt í að mjfkja viðmót henna/. En samt

haíði hún borið petta mótlæti vel, og titringur í vör-
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unum var hið eina merki
5
sem sáit um sorg hennar

eða reiði. Og hin fjrsta spurning hennar snerti ekk

hana sjálfa.

„Meinið pér, að þeir ætli að drepa pessa konu?“

sagði hún.

nÉg er hræddur ura, að það sé ekki ólíklegt, að

eitthvað kunni að koma fjrir hana, nema með pví

méti, auðvitað—

>

c Ég pagnaði, en hið skarpa vit

hennar fjlti út ejðuna í orðum mínum.

„Nema með pví mðtiu sagði hún, „að hann lofi

henni að lifa vegna pess, að ég er nú komin úr hönd-

um hans“.

„Viljið pér vera úr höndum hans? íC spurði ég.

„Ég meina, á meðan ég get haldið jður frá peim? cc

„Hún horfði í kiingum sig, og pað var vand-

ræða-svipur á henni.

„Hvernig get ég verið hér? tc spurði hún með^
lágri rödd.

„Þér skuluð vera eins óhult hér nú, eins og þér

voruð á meðan þér voruð undir vernd föðurbróður

jðar cc
, svaraði ég.

Hún viðurkendi petta Joforð mitt með einkenni-

legri hreifingu höfuðsins; en augnabliki síðar hrópaði

hún upp og sagði:

,.En ég er ekki með jður, heldur er ég með í-

búum ejjarinnar! Hún tilhejrir peim og mér. Þér

eigið hana ekki. Ég skal ekki eiga neinn pátt í f>ví,

að pér náið henni undir jður. cc

„Ég var ekki að stinga upp á
:
. að fá borgun fjrir
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gestrisni mína“, sagBi ég. „Hún verður varla nógu

góð til þess, er ég hræddur um. En getum við ekki

látið pessa spurningu eiga sig sem stendur?' 4 Og
svo skýrði ég henni frá, í fáum orðum, hvernig

kringumstæður okkar væru, sem stæði, og endaði

með pessum orðum:

„Svo að pótt ég haldi áfram kröfu minni til eyj-

arinnar, pá er mér, sem stendur, meira umhugað um
að vernda líf mitt og vina minna.u

„Ef pér viljið ekki sleppa tilkalli yðar til eyjar*

innar, pá get ég ekkert gert til að hjálpa yðuru
,

sagði hún. „Þótt eyjarbú&r vissu, að Constantine

væri eins og pér segið að hann sé, pá mundu peir

fylgja honum að málum, en ekki mér, ef ég léti eyj-

una af hendi. Satt að segja mundu peir að öllum

líkindum fyigja honum uudir öllum kringums^æðum,

pví að Neopalia búar vilja hafa karlmann fyrir leið-

toga, og peir vilja, að &á karlmaður sé af Stefano-

poulos ættinni; pess vegna mundu peir sjá í gegnum
fingur við margt til pess, að Constantine giftist mér

og verði lávarður hér á eynni tl
.

Hún gaf pessar skyringar hispurslaust og blátt

áfram, og virtist ekki hafa mjög mikiun hrylling í

sér útaf hinu siðferðislega stígi, sem lacdar hennar

stóðu á. Það má vera, að hinn hispurslauði villi-

mannsháttur, sem Ijfsti sér í afstöðu ianda hennar,

hafi hrifið hana ofurlítið; hana hrylti við manninum,

sem vildi verða lávarður á eynni með pessum skil-

yiðum, en hafði dálítið umburðarlyndi með fólkinu,
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sem matti hina réttbornu lávarða*ætt me’ra en alt

annað. Og hún talaði um pessa fyrirhuguðn gift-

ingu sína eins og hún væri mjög eðlilegt fvrir-

komulag.

„Ég býst við, að ég megi til að giítast honum
prátt fyrir alt og altcí

,
sagði hún.

Ég hratt stól mínum aftur á bak ofsalega. Hinni

ensku velsæmis-tilfinning minni var ákaflega mis-

boðið.

„Giftast honum!u hrópaði ég. „Nú, en hann

myrti gamla lávarðinn! 44

„Pessháttar hefur áður komið fyrir í Stefano-

poulos-ættinniu
,
sagði Euphrosyne með þvílíkri ró,

að pað var hættulega nærri pví,að hún væri upp með

sér af þessu.

„Og hann hugsar sér að myrða konu sinau
,
hélt

ég áfram.

„Hann losar sig ef til vill við hana án J>ess
u

,

sagði hún og stanzaði. Svo kom reiðin, sem ég
hafði átt von á áðar, og hún hrópaði: „Ah, en

hvernig porði hann að leyfa sér að sverja mér það,

að hugur hans hefði aldrei hvarflað til neinnar konu

nema mín, og að hann elskaði mig heitt og innilega?

Hann skal fá það borgað!u Hér var f>að aftur dramb-

ið, sem klingdi í rödd hennar, eins og í fyrsta sinni,

er hún hrópaði upp. Þetta líktist ekkert ást; og pað

gladdi mig. I>að voru líkur til, &ð tilhugalífið hefði

miklu fremur stjórnast af ættar ástæðum en af ást.

Ég spurði ekki að, hvernig Constantiue ætti að fá
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svik sío borguð, hvort hann ætti að fá f>au borguð

fyrir eða eftir giftinguua. Viðbjóður og hiáturgirni

barðist h/að við annað í œér 6t af f>ví, hvernig þessi

gestur minn leit á hlatina. En ég leyfi mér að hafa

mínar 6Ígiu skoðanir, stundum jafnvel um hluti sem

koma mér ekki beinlínis við. Ég sagði því nú svo

rólega, að f>&ð jafnaðist við rósemi Euphrosyne:

„Dað er alls ekki um pað að tala, að pér giftist

Constantice. Ég ætla að sjá um, að hann verði

hengdur; og hvað sem því líður, f>á væri pvílík gift-

icg afskaplega hryllileg.u

Hún brosti að pessu; en svo beygði hún sig að

mér og sagði:

„Hvað lengi endast matvælin,u sem pér hafið?u

„Þetta er ágætt svaru
,

sagði ég. „Matvælin

endast einungis í fáeina daga; pað er alt og sumt.

Og við komumst ekki út úr húsinu til að kaupa

okkur meiri matvæli; og við getum ekki farið á veið-

ar, pví skógurinn er umkringdur af pessum præl —
ég bið íorláts — af löndum yðar.u

„I>á virðist mér<6
,
sagði Euphrosyne, „að f>að séu

meiri líkindi til, að pé‘r og vinir yðar verði hengdir.u

Jæja, pegar ég skoðaði mHið hlutdrægnislaust,

pá virtist pað líklegra; en pað var engin nauðsyn

fyrir hana að segja pað svona beint og blátt áfram.

Hún hélt áfrarn ræðu sinni, sem var skynsamleg pótt

hún væri ekki uppörvandi, og sagði:

„I>að kemur hingað skip að mánuði eða sex vik-

um liðnum frá Rhodes. I>á kemur embættismaður
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tyrknesbu stjórnarinnar til pess að heimta skattinn;

landstjórinn í Rkodes kemur ef til vill sjálfur. En
pað kemur enginn til eyjarinnar pangað til, nema ef

íáeinir fiskimenn frá Cypress skyldu komau
,

„Fiskimenn?* 4 sagði ég. „Hvar lenda peir? í

höfninni?u

„Nei, fóiki mínu hér er ekki vel við þá; en land-

stjórinn hótar að senda her hingað ef við lofum þeim

ekki að lendacc
,
sagði hún. „t>eir koma pess vegna

inn í litiaækinn, sem rennur í sjóinn á hinum enda

eyjarinnar, hinum megin við hæðina. Ah, hvað vor-

uð p>ér að hugsa um?“
Eins og Euphrosyne sá, pá höfðu orð hennar

vakið n/ja hugsun hjá mér, pá hugsun sem sé, að ef

ég gæti komÍ3t yfir um eyna, að læk pessum, fundið

fiskimennina og fengið þá til að hjálpa mér eða flytja

okkur burt af eynni, þá kynni enn að fara svo, að

hinn rétti maður yrði fyrir hengingunni.

„I>ér eruð að hugsa um, að þér getið komist til

fiskimannannau
,
hrópaði hún.

„I>að lítur út fyrir, að pér séuð ekki viss um
hvort pér óskið, að ég næði til peirrau

,
sagði ég.

„Ó, hvernig ætti ég að vita hvað ég vil?u sagði

hún. „Ef ég hjálpa yður, pá svík ég eyjarbúa. Ef

ég geri pað ekki

—

u

„Þá hafið pér fleiri en eitt mannslíf á samvizk-

unni og giptist hinu mesta þrælmenni í Evrópuu
,

bætti ég við setningu hennar.

Hún lét höfuðið síga niður og fitl&ði óþolinmóð-
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lega við bróderÍDguna framan á kyrtli sínum, en

sagði síðan:

„En hvað sem öllu öðru líður, f>á komist pið

ekki til fiskimannanna; þið eruð hér í ströngfu varð-

haldi.u

Hún virtist aftur hafa rétt að mæla, svo mér varð

mjög gramt í geði. Ég stóð því á fætur, yfirgaf

hana mjög umsvifalítið og fór fram í eldhúsið. Wat-

kins var þar að matreiða hausinn af kúnni, Hogvardt

með hnífa sína í kringum sig, en Denny lá á ábreiðu

á gólfinu og hélt á ofurlítilli bók, sem hann virtist

vera að lesa í. Hann leit upp þegar ég kom inn,

brosti k^mnislega og sagði síðan hlæjandi:

„Jæja, hvað segir hin fangaða drotning?u

„Hún hefur í hyggju að giftast Constantineu
,

svaraði ég, en sneri mér síðan að Hogvardt og spurði

í fljfti:

„Hvað ætlið þér að gera með alla pessa hnífa,

Hogvardt?u

„Nú, lávarður minnu
,

sagði Hogvardt og leit

hl/lega á tylft af reglulegum morðvopnum, sem lágu

í kringum hann, „ég hélt að það skaðaði ekki, að

koma góðri egg í hnífana f>á arna, ef svo skyldi fara

að við þyrftum á þeim að halda44

;
og svo byrjaði

hann að brfna einn þeirra í mesta áfergi,

„Mér þætti gaman að vita, Charley, um hvað
þessi saga er“, sagði Denny. „Ég skil ekki nærri

helmingiiin af því, sem er í bókinni. Hún er á

grísku, og hún er eitthvað um Neopalia; og það ,er

heilmikið í henni um einhvern Stefanopoulos. 44
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„Er það svo? lofið mér að skoða hana“, sagði ég e

Síðan tók ég við bókinni og settist niður til f>ess að

skoða hana. Það var þunn og gömul bók, bundin í

kálfskinn. Hún var skrifuð, og var bæði höndin og

málið gamaldags; f>etta var Ijóðabók. Ég leit á tit-

ilblaðið. „Hana nú, petta er f>ó bjfsna merkilegt“,

hrópaði ég. „Hún er um dauða hans Stefanopoulos-

ar gamla—sama viðburðinn og peir hérna syngja

líksönginn um, eins og pið kannist við“.

Sannleikurinn var sá, að ég hafði nú á milli

handa Ijóðmælin sem Alexander hinn eineygði hafði

ort. I>au voru um 300 línur á lengd, fyrir utan við-

kvæðið, sem eyjarskeggjar höfðu sungið og sem var

skrifað sex sinnum, það er að segja, pví var bætt inn

í við enda hverra fimmtíu lína. Ljóðin voru ort und-

ir fremur villimannlegum, jambiskum bragarhætti,

og skoðanirnar, sem komu í Ijós í ljóðunum, voru al-

veg eins villimannlegar eins og ljóðin. En öll sag-

an var sögð í ljóðunum; ég hljóp í gegnum pau öll,

og pyddi kafla úr þeim hér og hvar, félögum mínum

til fróðleiks. Koma baróns d’Ezonville til eyjarinn-

ar minti undarlega nákvæmlega á komu okkar sjálfra

pangað, að öðru en f>ví, að hann kom þangað einung-

is með einn f>jón. I>að hafði verið farið með hann á

gistihúsið, alveg eins og með mig, en hann hafði

aldrei sloppið burt paðan, og hann hafði verið settur

út á sjó í áralausum bát, morguninn eftir að hann

kom. Mér þótti nú fróðlegra að lesa um Stefán, svo

ég las með miklum áhuga frásöguna um f>að, pegar
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eyjarbúar^fóru til búss hans og kröfðust að hann 6®

nytti söluna á eynni. En Stefán hafði verið þrár,

svo fjórir af þeim, sem að honum sóttu, létu lífið áð-

ur en eyjarskeggjar gátu brotið upp hurðina á hús-

inu. I>egar hér var komið sögunni, bjóst ég við aö

lesa um bardaga í hinum mikla gangi innan við dyrn-

ar. En sagan tók par óvæntri breytingu—breytingu

sem gerði það að verkum, að lestur þessara gömlu

ljóða gat orðið meira en til dægrastyttingar.

„í>ví þegar peir höfðu brotist inn 1 húsið“, sagði

Alexander eineygði í ljóðunum, „sjá, pá var gangur-

inn tómur, og húsið tómt! Og þeir stóðu parna for-

viða. En hinir tveir frændur lávarðarins, sem höfðu

verið fremstir í flokki að reyna að ná lífi hans, ráku

alla hina út úr húsinu og urðu einir eftir inni í því

Leyndardómurinn var einungis kunnur peim, sem

voru af Stefanopoulos-ættinni. Mér, skáldinu Alex-

ander, er hann ekki kunnur. En menn segja, að

peir hafi farið niður 1 jörðina og fundið lávarðinn par

niðri. En p>að cr áreiðanlegt, að peir unnu á honum,

pví að nokkrum mínútum liðnum komu peir út í

dyrnar með höíuð hans; þeir sýndu fólkinu pað, og

það rak upp óp mikið. En frændurnir fóru aftur inn

í húsið og hleyptu lokunni fyrir hurðina; og svo

komu J>eir aftur að lítilli stundu liðinni og opnuðu

hurðina; og f>ar eð hinn eldri af peim frændum var

orðinn lávarður við dauða svikarans (er þeir höfðu

drepið), p>á bauð hann fólkinu inn 1 húsið og hélt því

mikla veizlu. En enginn sá höfuð Stefáns framar,
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og enginn sá heldur líkama hans; en bæði höfuðið og

líkaminn var horfið, en hvert, vissi enginn, nema f>eir

sem voru a£ hinni göfugu Stefanopoulos-ætt; því

hvorttveggja hvarf algerlega, og leyndardómurinn

var vandiega hulinn.u

Ég las pessa klausu alia upphátt, og f>]fddi hana

jafnótt og ég las. Þegar ég var búinn, dró Denny
andann þungt og sagði:

„Ef pað eru ekki vofur í pessu húsi, f>á er full

ástæða til að svo væri. Hvern skollann skyldu præl-

mennin hafa gert af líki lávarðarins frænda síns,

Charley?u

„I>að segir í ljóðunum, að peir hafi farið niður í

jörðina14
,
sagði ég.

„Já, þeir hafa líkiega farið niður í kjallarau
,

sagði Hogvardt, sem var alt annað en skáldlegur

í sér.

„En peir gátu ekki látið líkið vera í kjallaran-

um“, sagði ég; „og ef f>að var eins og höfundur ljóð-

anna segir, að f>eir hafi einungis verið í burtu í

nokkrar mínútur,
f>á

gátu peir ekki haft tíma til að

grafa gröf handa f>ví. Og svo segir í ljóðunum, að

peir hafi fundið lávarðinn niðri í jörðinni.u

„Það hefði verið skemtilegra, ef f>eir he'ðu sagt

Alexander skáldi dálítið meira um petta málefni44
,

sagði Denny. „En ég býst við, að hann huggi sjálf-

an sig síðar í Ijóðunum útaf þessu?u

„Já, hann gerir f>að
u

,
sagði ég. „Það kemur

strax á eftir því sem ég las, og par enda ljóðinu . Og
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svo sat ég og horfði um stund á litlu, gulu bókina*

„Hvar funduð pér hana, Denny?44 spurði ég.

„Ó, ég fann hana í hillu í einu horninu á gang-

inum, á milii lljonsJcviðu og Byrons oefísÖguu
,

svar-

aði Denny. „Það er ekki mikið til að bsa í pessu

húsi“.

Ég stóð á fætur og gekk aftur út í ganginn.

Ég skimaðist jm hann allaD, en Euphrosyne var par

ekki. Ég athugaði hurðina; hún var lokuð að innan

eins og áður. Ég gekk upp á loft, og kallaði á

Euphrosyne við hurðina á herbergi hennar; par eð ég
fékk ekkert svar, hratt ég hurðinni opinni og leyfði

mér, að litast um í herberginu; hún v«-r par ekki.

Ég kallaði aftur á hana með nafni, pví ég ímyndaði

mér að hún befði ef til vill farið leiðina sem lá yfir

ganginum út á þakið—sömu leiðina og hún hafði

áður farið. Ég kallaði hátt í þetta sinn; pað var

pögn um stund. En svo kom svar, og virtist mér

rödd Euphrosyne fremur flytisleg og afsakandi, er

hún sagði: „Ég er hérnau . En svarið kom ekki úr

þeirri átt, sem ég átti von á, heldur neðan úr gang-

Inum; og pegar ég leit yfir grindurnar kringum upp-

gönguna sá ég, að Euphrosyne sat í bríkastólnum

niðri í ganginum.

„Þegar maður setur petta atvik í samband við

pað sem hér er ritað“, sagði ég við sjálfan mig á leið-

inni niður stigann og klappaði ljóðum Alexandors

eineygða, sem ég hélt á 1 hendinni, „pá er pað vissu-

lega einkeonilegt og eftirtektavert“.
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„Ég er hérna“, sagði Eaphrosyne, og pað var

eins og svipur hennar bætti við: „Ég hef ekki hreift

mig; hvers vegna eruð J>ér að hrópa á mig?“

, }
Já, en J>ér voruð ekki hér fyrir svo sem rnínútu

síðan“, sagði ég, um leið og ég kom niður í gang-

inn og gekk yfir til hennar.

Hún virtist vera í nokkurri geðshræringu og

vandræðaleg.

,.Hvar voruð pér?iC spurði ég.

„Yerð ég að standa rei^ningsskap af sérhverri

hreifingu minni? iC sagði hún, og var að reyna að

dylja fátið, sera á henni var, möð drembilegri stygð.

I>essi tilviljun var vissulega merkiieg. I>að var

eins erfitt að gera grein fyrir, hvernig Euphrosyne

hafði horfið og komið aftur í ijÓ3, eins og fyrir pví,

hvernig höfuð og líkami Stefáns gamla hafði horfið.

Ég var sannfærður um — og sú sannfæring var bygð

á skyndiiegri náttúru-ávísan—að sama skýringin ætti

við bæði þessi undarlegu atvik; að leyndardómurinn,

sem Alexandor skáld kvað um, væri enn hulinn

ieyndardðmur—hulinn mér, ea kunnur stúlkunni,

sem sat frammi fyrir mér, henni, sem var ein af dætr-

um Stefan- poulos-ættarinnar.

„Ég ætla ekki að spyrja yður að, hvar pér hafið

verið, ef pér viljið ekki segja mér pað íC

,
sagði ég

skeytingarlðysislega.

Hún hneigði sig, eins og til að pakka mér fyrir

eftirlátssemina.

„En pað er ein spurning, sem mig langar til að
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spyrja yðaru
3
hélt ég áfram, „ef þér viljið gera svo

vel að svara hennL“

„Nú, jæja, hver er spurningin?44 sagði hún, og
pað var auðséð að hún var enn vör um sig.

„Hvar var Stefán Stefanopoulos drepinn og hvað

varð af líki hans? { sagði ég.

Um leið og ég bar upp spurnicguna jfleygði ég
ljóðabók Alex irders eineygða opinni á borðið við

hliðina á Euphrosyne.

Henni varð auðsjáanlega hverft við, og hún

hrópaði: „Hvar náðuð þér í pessa bók?u

Ég skýrði henni frá, hvernig Denny hefði fundið

bókina, og sagði síðan:

„Jæja, nú, hvað f>ýðir ,niðri í jörðinni 4 ? l>ér

eruð &f Stefanopoulos-ættinni, svo pér hljótið að vita

það“.

„Já, ég veit pað, en ég má með engu móti segja

yður f>að“, svf raði hún. „Við erum öll bundin hin-

um dýrasta eiði, að segja engum pað tc
.

„Hver sagði yður t>aðu spurði ég.

„Föðurbróðir minnu
,
svaraði hún. „Karlmönn-

um ættarinnar er sagt petta leyndarmál pegar peir

eru 15 ára, en stúlkunum pegar þær eru 16 ára.

Engir aðrir pekkja paðu .

„Hvernig stendur á £>ví“, spurði ég.

Hún hikaði sér við að svara; hún óttaðist, ef til

vill, að svar hennar kynni að einhverju leyti að hjálpa

til að koma léyndarmálinu upp.

„Ég þori ekki að regja yður f>að
4í

,
sngði hún
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loks. „Eiðurinn bindur mig; og hann skyldar sér-

hvern af ætt minni til að drepa mig ef ég brýi hannu c

„•Eq f>ér eigið engan ættingja á lífi, nema Con-

stantineu
,
sagði ég.

„Það er nóga
,
sagði hún. „Hann mundi drepa

mig.

„Mundi hann heldur gera pað en giftast yður?“

sagði ég fremur illgirnislega,

„Já, ef ég bryt eiðinn 44
,
svaraði hún.

„Fari eiðurinn norður og niður!“ sagði ég ópol-

inmóðlega. „í>að gæti hjálpað okkur, að vita þetta

leyndarmál. Var Stefán grafinn einhversstaðar undir

húsinu?44

„Nei, hann var alls ekki grafinn“, svaraði hún.

,.;
Þeir hafa þá komið með líkið upp, og grafið

það eftir að eyjarskeggjar voru farnir burt<c
,
sagði ég.

„I>ér verðið að ímynda yður hvað sem p>ér viljið

um petta efniu
,
sagði hún.

„Eg skal uppgötva pað sjálfur <c
,
sagði ég. „I>ó

pað kosti að rífa alt hú?ið niður, pá skal ég upp-

götva pað. Eru hér leynidyr eða—

?

íC

Hún blóðroðnaði við pessa spurningu. Ég lauk

við spurninguna með lágri, en ákafri röddu, pví von-

arneisti var kviknaður í brjósti mínu.

„Liggja leynigöng út úr húsinu?* 4 sagði ég og

beygði mig að henni.

Hún sat parna steinpegjandi, eins og á báðum
áttum, vandræðaleg tg hálf önugleg.

„f öllum hamingjurmar bænum“, hrópaði ég
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<5f>olinmóPIega, ,,f>að getur pytt líf eOa dauða fyrir

okkur alla, hvort pér svaxið eða ekki, og samt látið

pér við yðar hræða yður eins og grýlu!“

Ég fékk ofanígjöf, sem ég ef til vill verðskuld-

aði, fyrir hina ókurteisu óþolinmæði míqa. Euphro-

syne leit til mín með mestu fyrirlitningu og sagði

kuldalega: *

„Hvað kemur líf ykkar allra mér við?“

„Dér hafið rétt að mæla; ég var búinn að gleyma

pví“, sagði ég með beiskri kurteisi. „Ég bið yður

auðmjúklega fyrirgefningar. Ég gerði yður allan

pann greiða, sem ég gat, í gærkveldi, og nú mættum
við—vinir mínir og ég—eine vel deyja eins og lífa!

En það veit guð, að ég skal rífa þetta hús niður,stein

fyrir stein,pangað til ég kemst að leyndarmáli yðar“.

Ég var nú farinn að ganga um gólf í talsverðri

geðshræringu. Hugur minn var kominn í æsing-út-

af peirri tilhugsun, að sigrast á Constantine á pann

hátt að uppgötva leyndarmál ættar hans.

Ait í einu klappaði Euphrosyne saman lófunum

mjúklega. I>að varaði ekki nema nokkur augnablik,

og hún sat þarna kafrjóð og var að reyna að láta sem

hún hefði alls ekki hreift legg né lið.

„Hvers vegna gerðuð pér petta?“ spurði ég og

stanzaði frammi fyrir henni.

„Ekki til neins' 6

,
svaraði Euphrosyue.

„Ö, pví trúi ég nú ekki“, sagði ég.

Hún horfði á mig í nokkur augnablik, og sagði

«íðan: „Ég ætlaði mér alls ki að gera pað, En er
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yður ómögulegt að geta upp á, hvers vegna ég gerði

pað?“

„Það eru alt of margar gátur að ráða hér“, sagði

ég ópolinmóðlega; og svo fór ég aftur að ganga um
góif. En að dáiítilli stundu liðinni heyrði ég að

sagt var blíðlega, en með röddu sem ekki virtist

beint að neinum sérstaklega—sízt af öllu að mér:

„Okkur Neopalia-búum geðjast að mönnum sem

geta reiðst, og ég var farin að halda, að þér gætuð

aldrei reiðst.“

„Ég er ekki hið allra minsta reiður“, sagði ég
með mikilli gremju. Mér fellur ekkert ver, en að

sagt sé að ég sé reiður, þegar ég er einungis að syna,

að mér sé fuli alvara.

Jæja, Euphrosyne pótti við eiga að hlæja að

pessum mótmælum mínum—og það var hjartanleg-

asti hláturinn, sem hún hafði hlegið síðan ég kyntist

henni. Kætin, sem 1/sti sér í hlátriaum, gróf grunn-

inn undan reiði minni. Ég stóð kyr frammi fyrir

henni og nagaði endana á yfirskeggi mínu.

„Dér getið hlegið eins mikið og pér viljið“, sagði

ég, „en éger ekki reiður^ og ég skal rífa petta hús

niður, eða grafa grunninn undan pví með köldu blóði

—með algerlega köldu blóði“.

„Dér eruð reiður“, sagði Euphrcsyne, „og pér

segist ekki vera reiður. Dér eruð alveg eins og hann

faðir minn var. Hann var vanur að stappa fætinum

niður ofsalega, rétt eius og ég nú geri, og segja:

4Ég er ekki reiður, ég er ekki reiður, Phroso‘.“
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Phroso! Eg var búinn að gleyma styttingunni

af hinu gullaldarlega nafni gests míns. Mér geðjað-

ist stytting nafnsins vel, og ég hafði £>að mjúklega

eftir og sagði „Phroso, Phroso!u Og ég er hræddur

um að ég hafi horft á litla fótinn, sem hún hafði

stappað niður svo hraustlega.

„Hann kallaði mig æfinlega Phrosou
,
sagði hún.

„Og ég vildi bara að hann væri lifandi! I>á mundi

Constantine

—

u

„Fyrst hann er ekki lifandiu
,
sagði ég og sett st

á borðið við hliðina á Phroso (ég verð að skrifa nafn-

ið svona, pað er miklu styttra)—rétt við handlegginn

á Phroso—„fyrst hann er nú ekki lifandi, pá skal ég
líta eftir Constantine. I>að væri nú samt synd að

eyðileggja petta hús, eða finst yður pað ekki? t£

„Ég hef unnið eiðinnu
,
sagði hún.

„Kringumstæðurna; breyta eiðum <(
,
sagði ég og

beygði mig að Phroso, pangað til andlit mitt var

mjög nærri eyra hennar.

„Ó, já
u

,
sagði Phroso álasandi, „pað er einmitt

pað sem unnustar segja, þegar peir sjá aðra sem er

enn fegurri en fyrri unnusta peirra.u

Ég hrökk skyndilega burt frá eyranu á Phroso.

I>essi athugasemd hennar hæfði mig einhvern veginn

með sérlegu afli. Ég fór ofan af borðinu, stóð

frammi fyrir Phroso uppréttur, en klunnalega, og

sagði með mjög kuldalegri röddu:

„Ég neyðist til að spyrja yður 1 síðasta 'ákifti,

hvort pér viljið segja mér leyndarmálið?,,
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Hún leit á mig forviða; J>að var engin furða f>ótt

hún yrði hissa á breytingunni, sem alt í einu hafði

orðið á viðmóti mínu. Hún vissi ekki ástæðuna fyr-

ir f>ví.

„Þér báðuð mig góðlátlega—og p«gilega, að

segja yður leyndarmálið, og ég vildi ekki gera |>að <5
,

sagði Phroso. „Nú spyrjið pér mig eins og pérvær-

uð að ógna mér. binstyður líklegt, að ég segi yð-

ur pað nú?“

Jæja, ég var reiður við sjálfan mig, og reiður

við Phroso af pví hún hafði geit mig reiðan við sjálf-

an mig; og næsta augnablik varð ég fjúkandi reiður

við Denny, sem ég sá að stóð 1 dyrunun er lágu út í

eldhúsið, með pannig bros á andlitinu, eins og hon-

um væri ákaflega skemt.

„Að hverju eruð pér að glotta?“ sagði ég
grimmúðlega.

„Ó, að enguu , svaraf i Denny, og var að reyna

að verða mjög alvarlegur á svipinn.

„Komið með broddöxi“, sagði ég.

Denny leit yfir pangað, sem Phroso var. „Er

hún svo ópæg, að
f
ess purfi með?u virtist augnaráð

hans segja. „Með broddöxi51 át hann eftir mér með
undrandi röddu.

„Já, með tvær broddaxir! u sagði ég reiðuglega,

,,Ég ætla að rífa alt gólfið upp og viia, hvort ég get

ekki uppgötvað hið mikla leyndarmál Stefanopoulos-

ætíarinnaru .

Phroso bló, og klappaði aftur saman lófunum
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mjíulega. Hamingjan góða! hvers vegna gerði hún

£>að, pegar Denny var parna og veitti öllu eftirtekt

með hinum kænlegu augum sínum?

„Komið með broddöxina!“ öskraði ég.

Denny lagði á flótta inn í eldhúsið; það liðu

nokkur augnablik. Ég vissi ekki hvað ég átti til

bragðs að taka, hvernig ég átti að horfa á Phroso, eða

hvernig ég átti að láta það vera. Ég losaði mig úr

p>essum vanda með f>ví að flýja. Ég rauk inn í eld-

húsið, undir pví yfirskyni, að ég væri að reka eftir

Denny að koma með axirnar. Ég kom að honum par

sem hann var að taka upp gamla broddöxi, sem lá við

dyrnar er lágu út í garðinn bakvið húsið. Ég reif

öxina af honum.

„Skollinn hafi yður!“ hrópaði ég, f>ví Denny hló

nú upp í opið geðið á mér; og síðan rauk ég aftur

fram í hinn mikla gang. En ég stanzaði á prösk-

uldinum, og lét út úr mér orð, sem ég vil ekki skrifa

niður.

I>ví f>ó ég heyrði gáskalegan hlátur koma ein-

hversstaðar að, pá var gangurinn nú tómur! Phroso

var farin! Eg fleygði öxinni niður á gólfið, svo hart,

að buldi í f>ví, og hrópaði upp yfir mig æðislega:

„Ég óska til skaparans, að ég hefði aldrei keypt

eyna!“

En ég meinti f>að nú samt ekki í raun og veru.
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VII. KAPÍTULI.

LEYNDARMÁL STEFANOPOULOS-ÆTTAKINNAE.

Var þetta bendingaleikur? Ég staðhæfði með
sjálfum mér í nokkur augnabiik, að pað væri ekki

hótinu betra. En á næsta augnabliki breyttist

straumur tilfinninga minna, reiðin breyttist í ótta og

vandræða-tffinningin í sterkasta hugaræsing. I>ví

hlátur Phrosö hætti—hætti eins og hlátur hættir p>eg-

ar eitthvað mótdrægt kemur fyrir, sem stöðvar kæt-

ina snögglega—og svo var dauðaþögn í nokkrar

sekúndur. I>á heyrðust skot, bæði framan við húsið

og að baki til við það—þrjú, hvert á fætur öðru að

framan, og fjögur að baki. Denny kom hlaupandi

út úr eldhúsinu með riffilinn í hendinni.

„I>eir sækja að okkur frá báðum hliðum !
44 hróp-

aði hann, hljóp yfir að plás|i sínu við gluggann og

skimaðist varlega um. „Hogvardt og Watkins eru

að baki hússinsu
,
bætti hann við, „pví fjandmenn-

irr.ir eru að skjóta úr skóginumu . Sívðan skaut

Denny af riffli sínum, og tautaði rétt á eftir
:

„Skoll- m
inn hafi pað! ég misti hans. Jæja, peir skulu ekki

komast nær; ég skal sjá um pað.u

I>að var engin hætta á, að Denny verði ekki hús-

ið að framan. Ég gekk pví fram í eldhúsið, par eð

ég heyrði fleiri skot úr peirri átt, cg pó pað væri
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erfitt að gera okkur annað peim megin en að ónáða

okkur—hinn lóðrétti klettaveggur var farartálmi, sem

erfitt var að yfirstíga f>egar marghleypu-skotum var

að mæta—þá vildi ég sannfrírast um, að öllu liði vel

peim megin og gera hinar beztu ráðstafanir til varn-

ar gegn pessu óvænta áhlaupi. En ég fór ekki alla

leið fram í eidhúsið; pegar ég var kominn hálfa leið

að dyrunum á því stanzaði ég, pví ég heyrði neyðar-

óp. Phioso var hætt að hlæja, en petta var samt

rödd hennar. ,,Hjálp! hjálp!“ hrópaði hún. Þar

næst heyrði ég hláturs-skríkjur í Denny við glugg-

ann og að hann sagði sigri hrósandi: „Við Júpíter,

ég hef vængbrotið hann.u Svo heyrði ég, að Phroso

hrópaði aftur: „Hjálp! u Og par næst heyrði ég, að

hún kallaði upp leiðbeinandi orð, um leið og hún

hrópaði um bjálp. Hún hrópaði sem sé þessi orð:

„Hjálp! Undir stiganum! Hjálp!“

I>egar ég heyrði petta neyðar-óp, eftirlét ég vin-

um ffiínum að verjast árásunum, eða uppgerðar-

árásunum, utan að; pví mig v&r farið að gruna, &ð

árásirnar að utan væru einungis tii að villa okkur

sjónir, og að aðal púnktur árásanna væri „undir stig-

&num tc
; ég hljóp pví pangað sem stiginn var. Hann

lá upp úr miðjum hægra helmingi gangsins, upp í

veggloft nokkurt. Stíginn var svo brattur, að mað-

ur gat staðið uppréttur bak s
. ið hann fjögur fet frá

peim bletti á gólfinu, þar sem hann byrjaði. Ég stóð

nú þarna á bakvið stigann; enn í staðinn fyrir að

heyra nokkurt óp eða mannamál fyrir neðan mig, þá
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lieyrði ég eitthvert prusk eða ryskingar. Ég tók

broddöxina, og barði vþyrmilega með henni í gólf-

plankana hvað eftir annað; pví ég efaðist ekki fram-

ar um, að pað var hlemmur parna í gólfinu, og ég
hafði enga lyst á að vera að leita að hinum kænlega

útbúnaði, sem opn&ði hann. Og par sem þekkingin

brast hjálpaði tilviljunin mér; við fimta eða sjötta

höggið hef ég hlotið að hafa hitt á fjöðrina, sem opn-

aði hlemminn, pví plankarnir drógust sjálfkraf&

sundur, svo par varð hér um bil priggja pumlunga
breið rifa. Ég fleygði frá mér broddöxinni, kraup á

kné og greip í pá brúnina, sem nær mér var. Ég
togaði í plankann af öllum mætti, en pað kom fyrir

ekki, pví peir bifuðust ekki framar. X>ó ég væri ó-

polinmóður, pá fór ég leita að fjöðrinni, sem öxi mín

hafði snert. Ah, parna var hún! Og nú þurfti ég
ekki að koma fastara við hana en Phroso. Ég þrýsti

mjög laust á fjöðrina, og þá hreifðu plankarnir sig

og virtust renna inn undir gólfið, þar sem stíginn

stóð á því; og þarna var nú komið gat, sem var fjög-

ur fet á iengd og þrjú á breidd; en niður undan pví

var steinrið. Ég greip broddöxina aftur, og steig

niður í riðið. Ég heyrði ekkert niðri fyrir nema
fótatak, sem fjarlægðist. Ég hélt áfram niður riðið.

Sex tröppur taldi ég, og pá endaði riðið, en gólfið

niðri virtist hallast burt frá því. A sama augnabliki

og ég kom niður á gólfið, heyrði ég að kallað var, að

eins nokkra faðma frá mér: „Hjálp!“ Ég stökk á-

fram í áttina, sem hljóðið kcm úr, og um leið heyrði
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ég hátt blótsvrði, skot reið af og kúla flaug fram hjá

mér. Það bar dálitla birtu niður um gatið á gólfinu,

uppi jfir mér. Ég var í mjóum göngum og sá, að

maður réðist að mér. Ég vissi ekki hvar Phroso var,

an samt tók ég til marghleypu minnar. Ég hélt á

broddöxinni 1 vinstri hendinni, en með hinni skaut

ég beint á manninn. Ég hafði miðað vel, pví maður-

inn féll flatur áfram, rétt fyrir framan mig. Ég
stökk yfir líkama hans og hljóp áfram eftir gangin.

um, því ég heyrði enn fótatak, sem fjarlægðist. En

pá heyrði ég rödd, sem ég pekti, rödd Vlaeho’s gest-

gjafa. „Farðu böivuð, og vertu pá par sem pú ert!u

öskraði hann grimdarlega. Ég heyrði um leið dynk,

eins og einhver félli þungt niður á jörðina, sársauka-

óp, og síðan fótatak einhvers er flýði hratt burtu

eins og hann væri laus við allan farartálma. Vlacho

gestgjafi hafði heyrt skot mitt, og hafði enga löngun

til að berjas^ í þessum rottu-rangala, með stúlku 1

fanginu í pokkabót. En ég stöðvaði rásina á eftir

honum snögglega við líkama Phroso, sem lá þvert

yfir hin mjóu göng og sást glögt vegna hinna hvítu

klæða hennar.

„Eruð pér mikið meidd?u hrópaði ég með Ikefð.

„Hann fleygði mér óþyrmilega niðuru
,

svaraði

hún. „En ég er ómeldd að öðru leyti.

„I>á ætla ég að elta hannu
, hrópaði ég.

„Nei, nei, pað megið þér ekki gera“, sagði

Phroso. „£>ér þekkið ekki leiðina; pér pekkið ekki

hættuna; pað geta verið fleiri menn við hinn endann

á gÖDgunum“.
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„Það er satt“, sagði ég. „En hvernig atvikaðist

alt þetta?“

„Nú, ég fór hingað niður til pess að fela mig

fyrir yður, eins og þér vitið“, sagði Phroso. „Én
strax cg ég var kominn niður úr riðinu, greip Vlacho

mig. Hann húkti þar ásamt Spiro—pér pekkið

Spiro. Og svo sögðu peir: ,Ah, hún hefur tekið a|

okkur ómakið! 4 og eíðan fóru peir að draga mig

burtu. En ég vildi ekki fara með J>eim, og sv 1

: kall-

aði ég til yðar. Ég brá fótunum fyrir Vlacho, svo

áð hann gæti ekki farið hart; f>á sagði hann Spirc að

taka í mig líka og toga mig áfram,og peir voru komn-

ir á stað með mig J>egar þér komuð niður. Vlacho

hélt mér, en Spiro fór á móti yður—

“

„Það lítur út fyrir 4
', greip ég fram í fyrir henni,

„að Constantine hafi ekki verið eins samvizkusamur

viðvíkjandi eiðnum eins og pér voruð. Eða hvernig

hefðu peir Vlacho og Spiro annars getað komist

hingað?“

„Já, Constantine hlytur að hafa sagt f>eim leynd-

armálið“, sagði hún, þó mér dyldist ekki, að hún

gerði f>essa játningu nauðug.

„Jæja, komið með mér, komið aftur upp 4í
,

sagði

ég; félagar mínir purfa mín með; og svo greip ég
hana upp í fang mér (án pess að biðja um leyfi, er ég
hræddur um) og hljóp með hana til baka. Ég stökk

aftur yfir Spiro—vinur minn Spiro hafði ekki hreift

sig hið minsta—og komst með Phroso upp í ganginn.

„Verið hérna á bak við stigann; pér eruð par
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skjóli c

S sagði ég í fiyti við Phroso. Síðan kallaði ég
til Denny’s og sagði: „Hvað segið þér gott, Denny?u

Hann sneri sér að mér, með ánægjubros á andlitinu,

(ég held að hann hafi ekki einu sinni tekið eftir, að

ég hafði verið í burtu) og sagði:

„Alt hið bezta. Þessi riffill, hans Constantines,

^er afbragðs vopn; hann flytur fullum 15 föðmum
lengra en nokkur bissa eða riffill, sem þeir hafa, svo

ég get skotið f>á niður áður en peir komast svo nærri,

að nokkur hætta stafi af þeim. Ég hef drepið einn

peirra og lamað vænginn á öðrum, og hinir hafa hörf-

að til baka úr skotfæri, til að spjalla saman um
máliðu .

Þegar ég sá, að alt var óhult að framanverðu,

hljóp ég fram í eldhúsið, til að sjá hvernig par liði.

Dað var gott að ég gerði það. Við vorum auðsjáan-

lega í engri hættu í bráðina; áhlaupið að baki til við

húsið var að minsta kosti ekki nema yfirskyn. Það

var einungis skotið við og við inni í skóginum, en

svo fjarri, að pað var engin hætta af því búin. Ég
gizkaði á, að pað væru fjórir eða fimm menn á bak-

við tré í skóginum, og að peir kæmu í ljósmál við og

við til að skjóta. En þeir höfðu enga tilraun gert

til að gera áhlaup. Tjónið, sem við urðum fyrir, var

alt annars eðlis, og pað var petta, að Watkins, sem
var ekki vel að sér hvað snerti vegalengdina er skot-

vopn fluttu, var mjög ánægjulegur að skjóta af

marghleypu sinni út í bláinn og pannig að eyða hin-

um dyrmætu, tilbúnu skotum okkar, hér um bil

tveimur *af peim á mínútunni. Hann var svo
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fjarskalega ánægður með sjálfan sig, að f>að gekk

mér til hjarta að stöðva hann, en ég neyddist til að

grípa um handlegginn á honum og skipa honum ein-

beittlega að bíða við, pangað til kann hefði eitthvað

að skjóta á.

„Ég hugsaði raér, að ég skyldi sýna peim, að við

værum til að taka á móti peim, lávarður minnu
,

sagði Watkins afsakandi.

Ég sneri mér ópolinmóðlega að Hogvardt og

sagði

:

„Hvers vegna létuð pér hann gera sjálfan sig að

fífli með þessu?“

„Hann hefði ekki hæft neinn af fjr ndmönnum
okkar hvcrt sem var, hvar sem peir hefðu verið tc

,

sagði Hogvardt spekingslega. „Og ég var önnum
kafinn sjálfur44

,
bætti hann við.

„Hvað voruð pér að gera?íC spurði ég háðslega.

Hogvardt svaraði engu orði, en hann benti

hreykinn á borðið. I>ar sá ég röð af löngum og

sterkum tréspírum; en við endann á pessum gagn-
legu spjótssköftum var vandlega bundinn langur,

beittur og bjartur hnífur, á pann hátt,að vír \ ar marg-

vafinn utan um skaft hans og spjótsskaftið.

„Ég ímynda mér, að pessi verkfæri geti komið
að góðu hgldiu , sagði Hogvardt og néri höndunum
saman ánægjulega, og svo stóð hann á fætur og and-

varpaði eins og maður, sem hefur aflokið miklu og
parflegu morgunverki.

„Tilbúnu skotin, sem eytt hefur verið, hefðu
verið miklu gagnlegri44

,
sagði ég alvarlega.
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„Já í£
,
sagði harm, „ef maður hefði tekið J>au af

Watkins. En pér vitið, að maður vildi ekki gera

það, lávarður minn. Maður væri hræddur um að

meiða tilfinningar hans. Pað var pví eins gott að

lofa honum að skemta sér, á meðan ég var að útbúa

spjótin pau arna. íÉ

Ég hef pekt Hogvardt í mörg ár, og ég deili

aldrei við hann. Skaðinn var þegar skeður; skotin

voru farin; við höfðum spjótin; það var ekki til neins

að eyða fleiri orðum um pað mál. Ég ypti f>ví að

eins öxlum.

„I>ér munuð sanna, að spjótin reynast mjög

gagnleg, lávarður minn £É
,

sagði Hogvardt og fór

höndum um eitt peirra mjög ánægjulegur.

Skothríðin var nú að hætta, bæði framan við

húsið og að baki pess. Álit mitt hafði nú fengið

næga staðfestingu. J>etta hafði ekki verið annað en

bragð, til að draga athygli okkar burt á með&n þessir

tveir áræðnu porparar, VJaeho og Spiro, sem sagt

hafði verið frá leynigöngunum, gerðu skyndilega á-

rás á okkur, annað hvort með pví augnamiði, að

koma að baki okkar og skjóta pannig á okkur, og

sk/la sér aftur í göngunum áður en við gátum laun-

að peim í sömu mynd, eða pá í því skyni^að ná

Phroso og hafa hana burt með sér. Gamanleikur

hennar hindraði pá frá að koma hinu fyrnefnda fram,

ef pað var áform peirra, og peir höfðu verið að reyna

áð framkvæma hið síðarnefnda. Satt að segja komst

ég að J>ví seinna, að Constantine hafði lagt mesta á-
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lierzlu á að ná Phroso burt frá okkur, pví eyjarbúar

höfðu sent nefnd manna til hans og farið fram á, að

hann skyldi gera þannig friðarskilmála við mig,að ég
léti Euphrosyne lausa. En eftir f>að sem skeð hafði

kveldinu áður, var algerlega ómögulegt fyrir Con-

stantine að reyna að semja við mig, pótt h-nn ekki

gæti sagt nefndinni að svo var; hann var pess vegna

neyddur út í, að gera tilraun til að ná Phroso úr

höndum okkar, til pess að gera eyjarbúa ánægða.

En ti.1 alirar hamingju hafði mér tekist að hindra

pessa tilraun hans í bráðina. En það var nú samt

langt frá að mér væri rótt í skapi. Matvælin gátu

ekki enzt lengi; skotfærin voru af skornum skamti;

hinir sterku múrveggir, skotfimi og hugrekki Denny’s

virtist vera óhult vörn gegn áhlaupum að degi til;

mér fanst ég vera alls ekki öruggur um, að oss

tækist að verja húsið, ef eyjarbúar gerðu eindregið

áhlaup á f>að að næturlagi. Og f>ar eð áhugi eyjar-

skeggja fyrir að ná Phroso hlaut að reka Constantine

áfram, f>á bar ég kvíðboga fyrir, að pess yrði ekki

langt að bíða, &ð hann gerði bráðlega sitt sterkasta

áhlaup á hásið.

„Ég vildi bara óska, &ð við værum lausir úr

pessari kiemmuu
,
sagni ég hálf örvæntingarlega, um

leið og ég þurkaði svitann af andlitinu.

Alt var nú kyrt. Watkins kom með brauð, ost

og vín.

„X>ér viljið sjáifsagt ekki láta hafa kjfrket í há-

degisverð?* 4 sagði hann um leið og hann gekk fram
mér, áhjá leiðinni fram í gauginn.
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„Auðvitað ekki, Watkins<c
,
sagði ég brosandL

Yið megum til að spara kýrketið cc
.

„Geitin er enn eftir, en hún er léleg og mögur
skepna, lávarður minn cc

,
sagði Watkins.

„Við notum hana síðar, Watkins,cc sagði ég.

En pó ég væri niðurdreginn, pá voru hinir prír

mjög kátir yfir máltíðinni. Hætta var nokkuð, sem

ekki fékk bústað í huga Denny’s; Hogvardt var eins

stiltur maður eins og til var í veröldinni; Watkins

fékst ekki til að trúa pví, að forsjónin gæti verið

övingjarnleg við mann í minni stöðu. Þeir drukku

skálar til minningar um hin happasælu úrslit síðasta

bardagans, og hlustuðu með mjög miklu athygli á

sögu mína um leyndarmál Stefanopoulos-ættarinnar.

Phroso sat ein sér, dálítið frá okkur, og talaði ekki

orð, en loks sneri ég mér að henni og spurði: „Hvert

%gJ a göngin?“

Hún svaraði pessari spurningu nú hiklaust.

Leyndarmálið var nú orðið uppvíst fyrir hrekkvísi

Constantine’s, en ekki hennar, svo pað var tilgangs-

laust fyrir hana að J>egja yfir pví.

„Ef þér farið göngin á enda, pá liggja pau út í

dálítinn hellir, sem er í klettunum niður við sjóinn,

nálæ gt læknum par sem Cypress-eyjar fiskimennirnir

lendacc
,
svaraði Phroso.

„Ahcc
,
hrópaði ég, „J>au gætu orðið meðal til

pess, &ð við kæmumst pangað!u

Hún hristi höfuðið og sagði: „Það má reiða sig

á, að Constantine hefur nú strangan vörð við pann
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endann á göngunum, pví hann veit, aö f>ér hafið

komist að leyndarmálinu.u

„Við kynnum samt að geta brotist út úr gang-

:numu
, sagði ég.

„Það er einungis pláss fyrir einn mann að| fara

eftir göngunum 1 einuu
,

sagði hún; „og par að

auki

—

u Hún pagnaði hér.

„Jæja, hvað er par að auki?“ spurði ég.

„Það yrði áreiðanlega bani manns, að reyna að

fara eftir göngunum, ef fjandmenn væru í peim og

verðu f>au“, svaraði hún.

Hér greip Denny inn í samtalið og sagði:

„Eftir á að hyggja, hvað skal segja um þennan

náunga, sem pér skutuö? Eigum við að láta hann

liggja par sem hann er, eða eigum við að fara niður

í göngin og bera hann hingað upp?* c

Ég hafði einmitt verið að hugsa um Spiro, og

sagði pví við Phroso:

„Hvað gerðu peir við líkið hans Stefáns Stefano-

poulosar? Þeir höfðu ekki tíma til að bera það út

úr hinum endanum á göngunum, eða er ekki svo?u

„Nei, peir féru ekki með pað göngin á endau
,

•svaraði Phroso. „Ég skal sýna yður göngin ef f>ér

viljið. Hafið blys með yður. Þér verðið að ganga

á eftir mér, og passa að halda yður alt af í miðjum

göngunumu
.

Ég f>áði boð hennar mjög gjarnan, og sagði

Denny að halda vörð. Hann langaði mikið til að

fara með okkur, en pað gat vel verið að fjandmenn
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okkar gerðu aðra og enn alvarlegri árás á okkur, og

ég porði ekki að trúa Hogvardt og Watkins fyrir

húsinu einsömlum. Svo ég tók lukt, í staðinn fyrir

blys, cg bjó mig undir að fara með Phroso. Rétt

um leið og ég var að leggja af stað, fékk Hogvardt

mér eitt af spjótum sínum og sagði:

„Pað er mjög líklegt,.að pað géti orðið að góð-

um notum. Annað eins vopn eins og petta er æfin-

lega gagnlegt.u

Ég vildi ekki gera honum á móti, og tók pví við

spjótinu. Phroso gaf mér bendingu um að fá sér

luktina, og gekk síðan á undan mér niður steinriðið.

„Verður hægt &ð kallast á við pá, sem í húsinu

ern, úr göngunum?44 spurði ég.

„Já, eins langt og við förumu
,
svaraði hún, og

svo gekk hún á undan mér niður eftir göDgunum.

Ég bað hana &ð lofa œér að ganga á undan, pví mér

fanst mögulegt að einhverjir af illpyði Constantine’s

kynnu að vera þar enDpá.

„Ég held að enginn peirra sé nú í göngunuma
,

sagði hóD. „Hann mun hafa sagt sem allra fæstum

leyndarmálið. Við höfum ætíð leynt eyjarskeggja

pessu, eins og pér skiljið. Ég ímynda mér að Spiro

hefði ekki orðið langlífur, pótt pér hefðuð ekki drep-

ið hann, eftir að hann var búinn að fá að vita þetta

leyndarmál ættar okkar“.

„Hver premillinn! u hrópaði ég. „En hvað um
Vlacho?u

„Ó, ég veit ekki c(
,

sagði hún. „Constantine
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tiefur miklar mætur á Vlacho. Ea samt, ef til vill,

inhverntíma

—

u Hin ókláraða setning|nægði mér.

„Að hvaða notum kom leyndarmálið?u spurði

ég, f>egar við vorum að fálma fyrir okkur og smá*

pokast áfram, fram hjá líki Spiro’s,—sex fetum af

dauðum leir,—sem lá í göngunum.

„í fyrsta lagi gátum við forðað okkur á pann

háttu
,
svaraði hún, „ef nokkurt uppnám varð á eynni.

£>að reyndi Sjefán að gera, og það hefði honum tek-

ist, ef ættingjar hans hefðu ekki verið á móti honum
og náð honum hér í göngunum“.

„Og 1 öðru lagi?u spurði ég.

Phroso nam staðar, sneri sér við, horfði á mig

og sagði:

„í öðru lagi, ef nokkur af eyjarskeggjum varð

mjög voldugur—of voldugur, á ég við—þá sýndi lá-

varður. eyjarinnar honum mikla vináttu;og sem óræk*

asta trúnaðar- og vináttu-vott bauð hann honum að

koma til sín um nótt og fá að pekkja leyndarmálið

mikla; og svo fóru þeir tveir einir niður eftir göng-

um þessum. En lávarðurinn kom einsamall til baka.u

„O hvað varð um hinn.^ spurði ég.

„Lík hins var vant að finnast tveimur, premur,

fjórum dögum eða viku síðar, rekið einhversstaðar

við eynau
,
svaraði Phroso. „Því, lítið pér á! u og

hún hélt luktinni fyrir ofan höfuðið á sér, svo að

Ijósbirtuna bar fram undan okkur og ég gat séð átta

til tíu faðma áfram,

„Degar þeir komu hiogað—Stefanopoulos og
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poulos og lézt meiða sig í fæti, og svo bað hann hinn

að lofa sér að styðjast við öxlina á honum. Þannig

héldu peir áfram, hinn eitt skref á undan, og lávarð-

urinn studdist við öxl hans; og lávarðurinn hélt á

ljósinu, en hann hélt pví ekki hátt upp, eins og ég
held luktinni, heldur niður við jörð, til pess að það

lýsti ekki nema eitt eða tvö skref fram undan. Og
pegar peir komu parna— sjáið J>ér petta, lávarður

minn—þarna?“

„Ég sé það“, sagði ég; og ég held að ég hafi

skolfið dálítið.

„Þegar peir komu parna, f>á sást breytingin svo

snögglega við ljósbirtuna, að maðurinn hrökk við af

hræðslu, sem greip hann í bráðina, og leit svo um
öxl sér, til pess að spyrja lávarðinn hvernig á pessu

stæði.“ *

Phroso hikaði við í frásögunni um hið grimm-

úðuga, einfalda, óbrigðula hrekkja-bragð.

„Já?“ sagði ég. „Og á sama augnabliki— ?“

„Varð hönd lávarðarins, sem hingað til hafði

verið létt, þung eins og bI/“, svaraði hún, „og hin-

um var hrundið áfram snögglega með heljarafli, og

—

iávarðurinn var aftur einsamali með leyndarmálið, og
hinn eini sem hafði völdin á Neopalia*ey“

Þetta var vissuiega þokkalegt ríkisdeyndarmál,

og ekki síður fyrir pað pótt ríkið, sem það héit við,

væri ekki nema níu mílur á leDgd og fimm á breidd.

Ég tók luktina af Phroso og sagði: „Látum oss

skoða petta b^tur“.
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Ég gekk áfram eitt eða tvö skref, og reyndi fyr *

ir mér með spjótinu, sem Hogvardt hafÖi fengiÖ mér
r

áður en ég hreiföi fœtuma úr staÖ, og pannig komst

ég að blettinum, sem lávarðar af Siefanopoulos-ætt-

inni voru vanir að hrinda óvinurn sínura sky? d.lega

niður af með miklu afli. I>ví að klettaveggirnir, sem

hingað til höföu myndað pröng göog, slógu sé* hér

út til beggja hliða. Stígurinn lá hér eftir flötum

kletti, sem var einuDgis um tvö fet á breidd að ofan,

en til beggja hliöa við hann voru djúpar gjár, sjö

eða átta feta breiðar, og engar grindur eða nein hlíf

meöfram stfgnum. Jafnvel pótt lávarðarnir hefðu

haldið í hönd peirra, er þeir voru að fylgja, og ekki

hrundið f>eim sviksamlega, pá hefði sá maður mátt

vera hugprúður, sem geDgið hefði pennan mjóa stíg

við hina daufu birtu af blysi. í>ví pegar ég kranp

á ki é á stígnum og ryndi niður í aðra gjáns, pá sá

ég niðri í henn
,
eitthvað sjötlu fet fyrir neðan mig

að mér virtist, dökka straumiðu og rmyrði par lágan

vatnsnið. I>á sagði Phroso:

„Ef m&ðurinn slapp óskaddaður ofan hiá hinum

hvössu klettasnösum í gjánni, pá hlaut hann samt að

detta niður í vatnið; og ef hann var ekki syndur,

hlaut hann að sökkva strax; en ef hann var syndur,

hlaut hann að synda hringinn 1 kring, hvern hring-

inn eftir annan, eins og fiskur í skál, pangað til &ð

hann var orðinn uppgefinD, nema ef svo vildi til sð

hann fann pessa einu glufu, sem vatnið rennur út

im; og fyndi hann h&na og synti út um hana, pá
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hlaut hann að lenda á flúðum, sem vatnið rennur yfir

með stríðum straumi, og rotast á klettunum. Ekkert

nema hreinasta kraftaverk ,gat frelsað hann frá að

tortýnast parna á einhvern pann hátt, sem ég hef

bent á. I>etta var mér sagt J>egar ég náði J>eim

aldri, að mér var sagt leyndarmálið. Og pað er á-

rQÍðanlegt að enginn maður, sem dottið hefur J>arna

niður í vatnið, hefur komist lífs af, J>6tt lík peirra

hafi rekið út úr gljúfrinu 44
.

„Rak lík Stefáns út?-‘ spurði ég og výndi niður í

hið dökka vatn, sem virtist töfra augn mín. .

„Nei, J>að rak ekki útu
,

svaraði hún, „vegna

J>ess að frændur hans bundu punga steina við pað

áður en J>eir fleygðu pví niður í gjána, og hið sama

gerðu peir við höfuðið. Stefán liggur parna niðri

á botni vatnsins. I>að má vera, að annar maður af

Stefanopoulos-ættinni liggi parna niðri á botni vatns-

ins, pví að lík hans fanst aldrei. Maðurinn, sem hann

fleygði niður, greip í hann um leið, svo peir féllu

parna niður báðir saman.“

„Jæja, mér pykir vænt um, að svo fóru
,
sagði

é ar með mikilli áherzlu um leið og ég stóð á fætur.

„É* viloi að hið sama hefði ætíð átt sér staðu .

,
I>á hefði ég ekki verið hér til pess að segja

yður frá öllu pessuu
,
sagði Phroso brosandi.

„Hmu
,
sagði ég. „Undir öllum kringumstæð-

um vildi ég, að pað hefði vanalega farið pannig; pví

ég hef aldrei á æfi minni heyrt getið um svívirðilegri

gildru en petta. Við EnglendiDgar erum ekkivanir

við aðra eins hluti og hér er um að ræða.u
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Phroso horfði á mig í nokkur augnablik, og var

undarlegur svipur á andliti hennar, því hann lysti á-

kefð, hiki og ótta í senn. Síðan rétti hún út hönd-

ina snögglega, lagði hana á handlegg minn og sagði:

„Ég ætla ekki að fara aftur til frænda míns,

hans, sem hefur sýnt mér ranglæti, ef— ef ég má vera

kyru .

;
,Ef pér megið vera kyr!u hiöpaði ég og hló

óstyrklega.

„En viljið pér vernda mig? Viljið pér hjálpa

mér? Viljið pér sverja mér pað, að skilja mig ekki

eftir eina hér á eynni?“ sagði Phroso. „Ef pér vilji*,

pá skal ég segja yður nokkuð arnað—annað, sem ef

það yrði kunnugt, að ég hefði sagt yður pað, mundi

vafalaust kosta mig lífiðu .

„Hvort sem pér segið mér pað eða ekki, pá skal

ég gere eins og pér óskiðu
,
sagði ég.

„Jæjau
,
sagði Phroso; „J>ér eruð pá ekki fyrsti

Englendingurinn, sem hingað hefur komið. Fyrir

sjötíu árum siðan kom EngleDdingur nokkur hingað,

mjög hugdjarfur maður, sem elskaði p>jóð mína og

var mikill vinur hins mikla Byron’s. Orestes Stef*

anopoulos, sem drotnaði hér pá, ann bonum mjög
mikið, lét hann koma hingað með sér og sýndi hon-

um göng pessi og vatnið hér undir. Og hann, Eng-
lendingurinn, kom daginn eftir með reipi, festi pað

við brúnina á klettinum og seig niður. I>að atvikað-

ist svo, þótt ég viti ekki hvernig, að hann komst

klaklaust út að sjónum, fram hjá klettasnösunum
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og flúðunum. En til allrar óhamingju gortaði hann

af þessu! í>annig komst alt samf n upp, og öil ættin

kom til Oresters og spurði hann hvað hann hefði

gert. En hann svaraði ættingjum sínum og sagði:

,Borðið kvöldverð með mér nú í kvöld, og þá
skal ég segja ykkur alt eins og pað er c

. Hann vissi

nú, sem sé, að þeim var orðið kunnugt um, hvað

hann hafði gert.

Svo höfðu aliir ættingjarnir kvöldverð saman,

og Orestes sagði peim hvað hann hafði gert, og að

hann hefði gert það af ást lil Englendingsins. í>eir

sögðu ekkert, en voru sorgbitnir í bragði; pví peir

elskuðu Orestes. En hann beið ekki eftir að peir

dræpu hann, eins og sjálfsagt var að peir gerðu.

Hann tók stóra fulla vínflösku og helti í hana vökva

úr d&litlu glasi. Og ættingjar hans sögfu: ,I>etta er

drengilega gert, Orestes lávarður !
4 Og þeir stóðu

allir á fætur og drukku honum til. En hann drakk

flösk jna til botns og árnaði peim allrar velgengni,

og síðan lagðist hann upp í rúm sitt, sneri sér upp

að vegg, og dóu .

Ég veitti pessum kafla úr sögu Stefanopoulos-

ættarinnar ef til vill minni eftirtekt en hann átti

skilið: ég var að hugsa um Englendinginn, en ekki

um hinn drenglynda vin hans. En samt var þetta

fallega gert—fallega gert af báðum.
„Ef Englendingurinn komst út úr gljúfrinu!“

hrópaði ég og starði framan í Phroso.

„Já, pað er einmitt pað, sem ég meina“, sagði

hún blátt áfram. „En pað hl/tur aö vera hættulegt“.



151

„Við erum ekki algerlega óhult par sem við er-

um“, sagði ég brosandi. „Og Constantine hlytur að

hafa vörð við hinn endann á göngum þessum. Við

Júpíter, ég ætla að reyna pað! 4í

„Ég verð að fara með yður“, sagði hún. „Því

ef pér farið þá ieið og sleppið burt, þá drepur Con-

stantine mig fyrir, að hafa vísað yður leið.“

„Þér hafið eins mikinn rétt til að drepa Con-

stantine fyrir, að hafa sagt vandalausum mönnum
leyndarmálið um gönginu

,
sagði ég.

„En hann drepur mig samt sem áður“, sagði

hún. „Ætlið pér að lofa mér að fara með yður?u

„Aðvitað geri ég paðu
,
sagði ég.

Þegar maður lofar einhverju statt og stöðugt,

pk ætti hann, að mínu áliti, að horfa beint og hrein-

skilnislega framan 1 konuna, sem hann gefur loforðið.

En ég horfði ekki í augun á Phroso, heldur starði

klunnalega yfir höfuð hennar á klettavegginn. Svo

snerum við pegjandi áleiðis til leynihurðarinnar bak-

við stigann. En ég stanzaði við lík Spiro’s og sagði

við Phroso:

„Viljið pér gera svo vel að segja Denny, að ég
vilji finna hann hingað?u

Hún fór, og gerði eins og ég bað hana, og peg-

ar Denny kom, f>á tókum við lík Spiro’s og bárum

pað pangað sem veggirnir slógu sér út, og fleygðum

pví niður í dökka vatnið 1 gjánni. Og svo sagði ég
Ðenny frá Englendingnum, sem hafði komist klak-

laust gegnum hætturnar í pessari huldu gjá. Hann
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hlustaði á söguna œeð mesta atbygli og áhuga, og
kinkaði kolli við sérhvert atriði í henni.

„E>arna er leiðin, sem við skulum fara eftir*

Denny“, sagði ég og benti niður í gjána. Við skul»

um fara hana nú í nótt“.

Denny leit niður í gjána, hristi höfuðið og
brosti.

„Og hvað verður um stúlkuna?u spurði hann

alt 1 einu.

„Hún fer með okkuru
,
svaraði ég.

Svo gengum við samhliða til baka og leiddumst,

og var Denny óvanalega pögull og alvarlegur. Ég
ímyndaði mér, að jafnvel fífldirfsku hans vœri

ofboðið við að sjá þennan hryllilega stað og heyra

sögurnar, sem honum fylgdu, svo ég sagði við hann:

„Ó, skollinn hafi gjána og klettana!“ sagði

Denny me3 fyrirlitningu. „Ég var ekki að hugsa

um J>að.“

„Útaf hverju voruð pér pá svona pungbúinn? tC

sagði ég.

„Ég var að hugsa um J>að“, sagði Denny og

slepti handlegg mínum, „hvernig Beatrice Hipgrave

mundi koma saman við Euphrosyne c<
.

Ég starði á Denny. Eg var að reyna að reiðast,

og jafnvel, ef J>að mishepnaðist, að reyna að sjfnast

vera reiður. Én pað dugði ekki neitt. Denny var

hinn rólegasti. Ég tók pví handlegg hans aftur

og sagði

:

„Þakka yður fyrir, kunningi. Ég skal muna
eftir pessari bendingu cc

.
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Því þegar ég mintist f>ess, hve afdráttarlaust ég
hafði staÖhæft við Denny, áöur en viö fórum frá

Englandi, að ég mundi ætíð hugsa um Beatrice, þá
gat ég ekki neitað f>ví með réttu, að hann hafði á-

stæðu til að gefa mér þessa meinlausu bendingu.

VIII. KAPÍTULI.

HNÍFURINN A REIPIÐ.

Mér skilst, að sumir af hugsandi mönnum vorra

tíma—eða, réttara sagt, sumir af talandi mönnum
vcrra tíma— f>ykist meta verð lífsins eftir f>ví, hvað

margar sérstakar tilfinningar það getur látið f>á

reyna. Eftir peim mælikvarða hafði eyjan mín hepn-

ast ágætlega fram að þessum tíma; hún hafði vissu-

lega uppfylt pað ætlunarverk sem Mrs. Kenneth Hip-

grave hafði ákveðið henni, nefnilega að stytta mér

stundir pann tíma, sem varð að líða áður en ég giftist

dóttur hennar, og veita mér eitthvað til að hugsa um

á pessu preytandi tímabili. Vandræðin voru, að eyj-

an virtist ekki á pví að halda sér innan pessara gagn-

samlegu takmarka; pað virtist hætta á, að hún tæk1

upp allan huga minn og að það yrði ekki mikið eftir

af mér og vinum mínum um f>að lyki samvistum

hennar og okkar; f>ví að f>ótt vér héldum áfram að

yera glaðværir, pá voru kringumstæður okkar ekki
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hughreystandi. Ef kringumstæður okkar ofanjarðar

hefðu verið nokkuð annað en örvæntingarlegar, pá
hefði verið óðs manns æði að steypa sér niður í pessa

vatnsmiklu gjá, sem við vissum ekki hvernig hægt

var að komast út úr, og að gera þetta 1 von og óvon

um að við hittum, pegar út kæmi, fiskimenn frá

Cypress-ey, S9m annað hvort gengju í bandalag við

okkur, eða, ef peir fengjust ekki til pess, hjálpuðu

okkur til að komast burt af eynni. En samt efaðist

enginn af okkur um, að skynsamlegast væri, að fara

niður í gjána. Ég hafði enga trú á, að pað væri svo

afar hættulegt að fara þessa leið, pví pegar ég spurði

Phroso frekar úr spjörunum um petta efni, pá sagði

hún mér að Englendingurinn hefði ekki ein&sta kom-

ist lifandi og heilbrigður úr gjánni, heldur að hann

hefði verið J>ur pegar hann kom út úr henni. I>ess

vegna hlaut að vera til stígur út úr henni, og pann

stíg sem einn maður getur komist ættu fjórir að geta

farið; og Phroso, sem eftir bendingu frá mér hafði

nú aftur klætt sig í drengjabúning sinn, stóð eins

vel að vígi og nokkur okkar. Svo við hættum nú að

brjóta heilann framar um, hvort við ættum að fara

pessa leið eða ekki, og snerum okkur að pví sem
gagnlegra var, pví, sém sé, hvernig við gætum kom-

ist hana. Hogvardt og Watkins fóru strax niður í

göngin og að gjánni, og höfðu með sér broddöxi,

leggju, nokkra sterka gadda og langt reipi. Við

fundum altsaman petta, nema reipið, í húsinu, eða

við það, en reipið var partur af útbúnaði Hogvardts
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jálfs; hann k&fði £>að ætíð vafið atan um sig miðjan,

°g ég held að hann hafi sofið með það, eins og mein-

læt8menn miðaldanna. Við Denny héldum vörð í

hásinu á meðan, en Phroso, sem virtist éitthvað

ðánægð, fór upp í herbergi sitt.

Aform okkar var, að vera komnir út úr gjánni

milli klukkan átta og níu um kvöldið. Phroso hafði

sagt okkur, að pað væri líklegasti tíminn til að hitta

fiskimennina; peir væru J>á að matast, til undirbún-

ing undir fiskiróður sinn. I>rjár klukkustundir virt-

ust nægur tími til að komast alla leið niður að sjó,pví

hversu krókótt sem leiðin kynni að vera, gat vega-

lengdin varia verið meiri en þrjár eðafjórar mílur. Við

ásettum okkur pví að leggja af stað klukkan fimm,

Klukkan fjögur komu peir Hogvardt og Watkins

aftur neðan úr göngunura; þeir höfðu rekið prjá

sterka gadda niður í sprungur á stígnum milli gjánna,

og hlaðið steinum í kringum pá til að styrkja pá enn

betur. Reipinu höfðu peir vandlega bundið utan um
gaddana, og bleytan á neðri enda pess s/ndi, að pað

var nógu langt til að ná niður í vatnið í gjánni. Ég
vildi síga niður sjálfur fyrstur af öllum, en hinir aðr-

ir aftóku pað; pað varð loks að samkomulagi, að

Denny sígi fyrstur niður, og Watkins næstur honum;

par næst skyldi Hogvardt síga niður, svo Phroso, og

ég síðastur. Við komum okkur saman vm alt petta

á meðan við vorum að éta góða máltíð; síðan stung-

nm við, hver um sig, á okkur bita af geitarketi

—

geitinni hafði perið slátrað um morguninn—og bund-
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um á okkur flösku af víni hver. Klukkuna vantaði

fjórðapart í fimm pegar Denny stóð á fætur, fleygði

frá sér sígarettu-stúf og sagði með eftirsjá, um leið

og hann horfði á tómt hylkið:

„Þetta er mín síðasta!**

Orðin virtust vita á illt, en framkvæmdar-andinn

var nú yfir okkur og við vorum ákveðin í að láta

ekkert letja okkur. Ég fór út í framdyrnar og skaut

f>ar eitt skot, og svo skaut ég öðru skoti úr bakdyr-

um hússins. Eftir að hafa þannig eytt tveimur af

hinum tilbúnu skotum okkar, til að láta útverði ó-

vina okkar vita að við værum í húsinu, fórum við

tafarlaust niður í göngin, og lokaði ég sjálfur leyni-

hurðinni á eftir okkur. Ég póttist viss um, að leynd»

armál Stefanopoulos ættarinnar yrði pannig haldið

öllum óviðkomandi mönnum, pótt eyjarskeggjar

kæmji inn í húsið, eins og mjög líklegt var að peir

gerðu innan fárra klukkutíma.

Ég gat taiið Phroso á, að setja sig aiður dálítið

frá gjánni og bíða þar pangð til við værum til að

láta hana síga niður; en við fjórir héldum áfram til

gjárinnar. E>að var mjög skemtilegt að eiga við

Denny við svona tækifæri. Hann eyddi engum tíma

í undirbúning. Hann togaði fast í reipið einu sinni;

það poldi vel átakið. Hann leit í flyti á gaddana;

J>eir voru sterkir og traustlega reknir niður. Hann
greip síðan reipið báðum höndum.

„Farið ekki niður á eftir mér fyr en ég kalla til

ykkara
,
sagði hann, og var í sama vetfangi kominn
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ofan fyrir bergbrúnina. Við birtuna af luktinni sá

ég til hans þar sem hann seig niður gjána, en f>eir

Hogvardt og Watkins héldu utan um reipið, reiðu-

búnir til að draga hann upp, ef á þyrfti að halda,

Við biðum dálitla stund milli vonar og étta, en svo

heyrðum við rödd hans, í fjarlægð og bergmáiandí,

par sem hann kallaði til okkar og sagði

:

„All right! Hér er breiður stallur—hálft ann-

að fet á breidd—tuttugu fet fyrir ofan yfirborð vatns-

ins, og ég sé ljósglætu, sem bendir til að þar sé leið-

in út úr gjánniu .

„I>að liggur við að pað séu vonbrigði, hversu

einfalt virðist vera að komast burta
,
sagði ég.

„Viljið pér að ég sígi niður nært, lávarður

minn?t{ sagði Watkins,

„Já, farið niður, Watkins <c
,

sagði ég og var í

bezta skapi.

„Varið yður, herra minn, nú kem égu ,
kallaði

Watkins til Denny um leið og h&nn fór fram af

brúninni.

I>egar Watkins var kominn niður, hrópaði hann

til okkar, til að láta okkur vita að hann hefði komist

klaklaust þangað. Ég lagði pá frá mér luktina, tók

utan um reipið og sagði:

„Ég verð að halda í reipið, Hogvardt; pér eruð

svo holduguru .

Hogvardt var rólegur og brosandi, og ekkert

fum á honum.

„Þegar ég er kominn niður, lávarður minn, þá
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skal ég taka á móti stúlkunni 44
,

sagði Hogvardt*

„Kalliö til mín áður en J>ér látið hana síga niður“.

„All rightu
y

sagði ég. „Ég fer og sæki hana

rétt strax“.

Svo fór Hogvardt gamli fram af brúninni. Hnnn
stundi einu sinni á leiðinni; ég bj?st við að hann hafi

slegist við b^rgið; en hann komst samt niður á stall-

inn með heiiu og höldnu. Síðan kallaði Denny til

mín og sagði: „Við erum nú til að taka á móti

henni, Charley. Látið hana nú síga niðarb 4 I>á

sneri ég mér við og gekk í áttina þangað, sem ég
hafði skilið Phroso eftir.

Eyjan mín—ég get varla að mér gert að setja

hana í huga mínum í gervi töfrandi stúlku, sem full

er af glettum og óvæntum hrekkjum, en er samt altaf

töfrandi—hafði nú látið vei t tvo klukkutfma, Dað'

leit út fyrir, að hún væri nú orðin preytt á leiknum,

sem hún hafði verið að leika. A.ð fimm mínútum

iiðnum hefði Phroso og ég verið komin niður á reip-

inu og hinn iitli flokkur okkar allur verið sameinaður

niðri fyrir, og útlitið til, að fyrri hlutinn af fyrirætl-

unum okkar að minsta kosd
#
hepnaðirt vel, verið gott.

En f>að átti ekki að ske. Augu mín voru farin að

venjast myrkrinu í göngunum, svo pegar ég gekk til

baka, f>angað sem Phroso var, skildi ég luktina eftir

hjá reipinu. En f>egar ég var nokkra faðma frá

Phroso, heyrði ég alt í einu undarlegt hljóð, eirs-

konar skrjáfandi hljóð, líkast pví sem hörð ábreiða

eða eitthvað pessháttar væri dregið eftir klettgólfinu.
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Ég stanzaði og hlustaði, og sneri mér aftur að

gjánni. Hávaði pessi varaði í svo sem mínútu. Ég
gekk eitt eða tvö spor í áttina pang&ð, sem hljóðið

var. JP>á virtist mér að ég sjá undarlega sjón. Lukt-

in virtist lyfta sér upp, hefjast eitt eða tvö fet upp í

‘ loftið—ljósið sneri að mér— og fleygja sér niður í

gjána! A sama augnabliki heyrði ég einskonar sög-

unar hljóð. Hamingjan góða, J>að var hljóðið af

hníf, sem sagað var á reipið! E>að heyrðist hróp neð-

an úr gjánni. Ég stökk áfram, pangað sem kletta-

veggirnir slógu sér út og gjáin byrjaði. Ég heyrði

aftur hið skrjáfandi hijóð, og ég póttist sjá einhvern

dökkan skugga á miðjum stfgnum eftir klettinum

milli gjánna. Þetta hla.t að vera skuggi af manni

—af manni, sem hafði athug&ð alt, er við höfðumst

að, án J>ess að við sæjum hann, og sem gripið hafðj

tækifærið til að aðskilja hinn litla hóp okkar. Eitt

augnablik—eitt óhappa augnablik — stóð ég aem

prumulostinn og hafðist ekki að. Svo tók ég upp

marghleypu mína og skaut af henni einu—tveimur

—premur skotum. Kúlurnar flugu syDgjaridi eftir

stígnum, en ég gat ekki séð hina dökku mannsmynd
framar. En augnabliki síð&r kom skot handan yfir

klettabrúna, sem svar upp á skot mín. Denny
hrópaði til mín sem óður raaður neðan úr gjánni.

Eg sk&ut aftur, og svo heyrði ég stunu, en J>á
sá ég

blossana af tveimur skotum, sem hleypt var p,f á sama

aagnabliki. I>etta sýndi, að parna voru tveir fjand-

menn—ef til vill fleiri. Ég stóð aftur kyr eitt augna-
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blik, óráðinn í hvað ég ætti að gera; en ég sá strax,

að ég gat ekkert gagn gert þar sem ég var. Ég
sneri mér f>ví við, og hljóp mína leið eins og fætur

toguðu. „Komið, komið með mér! 4t hrópaði ég, f>eg-

ar ég kom pangað sem Phroso var. „Komið til baka,

komið til baka til hússins! I>eir hafa skorið reipið

sundur, og peir koma rétt strax að reyna að ná

okkur. ct

Þrátt fyrir að Phroso yrði forviða á f>ví, sem ég
sagði, pá stóð hún strax á fætur og gerði eins og ég
sagði henni. Við heyrðum fótatak hlaupandi manna

í göngunum. t>eir hlutu nú að vera að fara yfir

brúna. Var líklegt að þeir stönzuðu og skytu af

pístólum sínum niður í gjána? Nei, peir héldu á-

fram. Við fl/ttum okkar einnig áfram. Phroso,

sem pekti vel fjöðrina á leynidyrunum, opnaði pær

tafarlaust. Ég sneri mér við og skaut enn einu

skoti á fjandmennina, sem eltu okkur. Svo hljóp ég
upp riðið og lokaði leynihurðinni á eftif okkur. Við

vorum nú aitur í ganginum—en bara við Phroso

tvö ein.

Ég sagði Phroso í fl/ti alt, sem skeð hafði. Hún
dró andann ótt og varð blóðrjóð í framan,

„Ó, heiglarnir! iC hjópaði hún. „Þeir porðu ekki

að gera árás á okkur á meðan við vorum öll til

samans!“
„E>eir gera árás á okkur áður en langt um líður<{

,

sagði ég; „og pað verður ómögulegt fynr okkur að

verja húsið fyrir peim. t>eir kunna að opna leyni*

hurðina hvenær sem vera skal ct
.
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Phroso gekk hratt að leynihurðinni og athugaði

hana vandlega. „Já, f>eir getU gert f>að
u

,
sagði hún,

|>ví ég get ekki Jæst henni. I>ér eyðilðgðuð út-

búninginn til að -æsa henni til hlítar tneð broddexi

yðaru .

E>egar ég heyrði petta, gekk ég að leynihurðinni

og hlóð marghleypu mína á leiðioni; svo k&llaði ég
upp og sagði: „Hinn fyrsti maður, sem rekkur höf-

uðið út um dyr pess&r, er d&uða ns maturu .

„En ekkert hljóð heyrðist neðan úr gðngunum.
Annaðhvort voru fjandmenn okk&r par of mikið

særðir til pes^ að gera úrás á okkur paðan, eða, sem

líklegra var, J>e’r kusu beldur pann veginn, sem

vissari og óhultari var, nefnilega að umkringja húsið

og; bera okkur ofurliða rneð mergð sinni. Við vorum

nú í sannleika kornin á hel
j

prðmina. É
jf
flevgði

mér bugsjúkur niður í stól; e*a ég'hélt á ma?ghleypu

minni í hendinni og hafði ekki * ugun af leynihurð-

ÍO’ i.

„Þeir—viair okkar—komast ekki aftur til okkar,

og við ekki til J>eirrau ,
sagði Phroso.

„Nei íS

,
sagði ég. Hin einfalda staðhæfing heun-

ar var hræðilega sðnn.

, Og við getum ekki hafst yið hér! u hélt Phroso
áfram.

,.Ég pori að segja að fjandmenn okkar gera
okkur aðsúg að einum eða tveimur klukkutímum
liðnum í síðasta lagiu

,
sagði ég. „Þessir piitar í

göngunum verða vissir að láta hiua brjiðlega vita, að

við erum hér nú tvö $in \
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„Og ef £>eir koma?‘ c sagði Phroso og festi augun
á mér.

„Þeir gera yður ekkert mein, eða haldið p>ér

£>að?“ sagði ég.

„Ég veit ekki hvað Constantine kann að gera“v
sagði Phroso; „en ég held að fólkið hér lofi honum
ek'<i að gera mér mein, nema—

“

„Nú, jæja, nema hvað?“ sagði ég.

Phroso hikaði sér við, horfði á mig og leit svc

aftur undan. Ég er tnæddur um, að augu mín hafi

nú gert sig sek í að líta af leynihurðinni, sem ég átti

að hafa gætur á.

„Nema hvað?“ sagði ég aftur. En Phroso roðn-

aði og svaraði ekki.

„Nema pér séuð svo grunnhyggin að reyna að

vernda mig, eða er það ekki pað, sem pér eigið við?“

sagði ég. „Nema þér neitið að láta eyjarbúa fá £>að,

sem Constantine byður þeim að ná handa peim

—

eyna?“

„Þeir munu aldrei láta yður hafa eyna“, sagði

hún með lágri röddu. „Ég £>ori ekki að standa

frammi fyrir peim og segja peim, að eyjan sé yðar

eign“.

„Viðurkennið pér, að eyjan sé mín eign?“

spurði ég með ákefð.

Það læddist bros um andlit hennar, hægt og
hægt, og svo rétti hún mér höndina. Ó, Denny,
^amvizka mín, því varst pú niður á botni gjáarinnar

á pessu augnabliki? Ég greip hönd hennar og

^ysti á hana.
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„Þegar vinir eiga hlut að máli, p>á er ekki um
neitt þitt eða mitt að ræða“, sagði hún blíðlega.

Ó, Denny, hvar varstu? Ég kysti hönd Phroso’s

aftur—og slepti henni síðan eins og hún hefði verið

glóandi koL

„En ég get ekki sagt það við eyjarbúana mínau
,

sagði Phroso brosandi.

I>ótt petta væri töfrandi, pá óskí ði ég að hún

hefði ekki sagt pað við rnig. Ég óskaði, að hún tal-

aði ekki eins og hún talaði, að augnaráð bennar væri

ekki tins og pað var, að hún væri ekki það sem hún

var. Ég steÍDgleyœdi leynihurðinni. Eyjan hlóð

hverri geðshræringunni á mig eftir aðra.

Loks stóð ég á fætur og gekk að borðinu. I>ar

fann ég pappírsblað, sem Denny hafði dregið á hug-

arsmíðis mynd af Constantine (sem hann hafði annars

útbúið með horn og klaufir). Ég sneii blaðinu við,

og var ekkert skrifað eða málað á það hinum megin;

síðan tók ég ritbljf upp úr vasa mínum. Éj> var á-

kveðinn í að koma pessu vaDdamáli yfir á starfsleg n

grundvöll, og byrjaði pví að skrifa.

„Þar eð ;t—sem hefur kalt, lögfræðislegí-, starfs-

legt hljóð í sér.

„í>ar eðu
,
ritaði ég á ensku, „eyja þessi, Neop)-

alia, er eign mín, f>á gef ég lafði Euphrosyne, bróð-

urdóttur Stefáns Georgiosar Stefanopoulos, er nýlega

var eigandi nefndrar eyjar, hana af frjálsum vilja til

fulls og órjúfandi eignarhalds. — Wheatleyu . Svo

skrifaði ég somrít af pessu gjafabiéfi á grísku neðan
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undir, gekk síðan yfir til Phroso, afhenti henni blaðið

o£ sagði um leið með fremur ónotalegri röddu:

,,Parna hafið þér pað oú; ég vona að þetta jafni alt

samanu . Og svo settist ég aftur niður, í fremur

vondu skapi. Mér féll ekki vel að afsala n ér eynni

minni, jafnvel til Phroso I>ar að auki efaðist ég
mjög mikið um, hvort afhending eyjarinnar yrði að

hinum minstu notum, í pá átt að frelsa ]íf mitt.

Ég held að pað sé ónauðsynlegt að skjfra frá

hvað Phro?o gerði, þegar ég gaf henni aftur eyna

hennar. I>essar suðrænu pjóðir hafa fagrar, en óhóf-

leg 'r siðvenjur. Ég vissi ekki hvert ég átti að horfa,

eða hvað að gera af mér, á meðan hún var að pakka

mér fy ir, og ég gat varla varist pví að kalla upp og

segja: „Hættið nú! ‘ En hfia h^stti nö samt bráð-

lega, pótt hún gerði pað ekki fyrir bænastað rainn.

£>að var skyndileg hugsun, sem stöðvaði blíðulæti

hennar, hugsuo, sem altaf hafði vakað í sálu minni,

en sem nú leiftraði snögglega inn í sál hennar.

„En Constantine?* 4 sagði bún. „Dér vitið — pér

vitið leyndarmál . hans. Mun ‘hann ekki reyna að

drepa yður prátt fyrir petta?* c

Auðvitað mundi hann reýna pað, ef honum væri

nokkuð ant um hálsinn á sjálfam sér. Ég hafði svar-

ið að sjá um, að hann yrði hengdur fyrir eitfe morð,

og ég vissi að bann hafði í byggju að fremja ann-

að til.

, Ó, látið pað ekki ónáða yður! a sagði ég.

lý^t við að ég geti féð um Coiífctantine 44
.
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„ímyndið J>ér yður, að ég ætli mér að yfirgefa

yður? íC spurði háa raeð óútriiálanlegri gremju.

?
,Nei, nei, auðvitað ekki 4C

,
sagði ég raðtrnælandi

og var fremur skelkaður. „Mér dettur ekki í hug1

,

að bera yður nokkuð f>vílíkt k brfa. cc

?
,E>ér vitið nú samt, að J>«ð var einmitt pað sem

pér meintuða
,
ííagði Phros, og var heil verölú af k-

lasi í rödd hennar.

„Kæra lafði mín cc
,
ssgði ég, „að kom:t yður í

vandræði losar mig ekki úr þeitn, en að lo3a yður úr

vandræðum, kynni að hjálpa mér til að komast úr

J>eim Takið petta blað og farið til fðlks yðar.

Minnist ekki neitt k Constantine rétt sera stendur;

leikið með’hann. Þér vitið hvað ég hef sngt yður,

svo hann getur ekki dregið yður k tá'lar aftur. Látið

hann ekki komast að pví, að þér vitið hið minsta um
konuna í litU húsinu. E>að getur ekki gert yður

neitt gagn, en Jrað kynni að skaða mig, og J>að

mundi áreiðanlega stofna henni í enn meiri háska;

J>ví ef engin siys hafa enn koraið ívrir hana, pá er

injðg liklegt að pað yrði, ef nokkur grunur vaknaði

bjá honum cc
.

„Ég á að gera alt J>etta
cc

,
sagði Phroso. „En

hvað ætlið pér að gera, lávarður minn?cc

„tleyrið pér mig uú cc
,
sagði ég, „segið ekki ,lá-

varðjír minn c
. E>að er vant að segja ,Wheatley lá-

varður c
. Hvað ég ætli að gera? Ég ætla mér að

fiyja héðan. cc

„En fjandmenn yðar drepa yður cc
,
sagði hún.
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„Á ég J>á að vera kyr hérna?-‘ sagði ég.

„Já, verið kyr hérnau
,
sagði hún.

„En menn Gonstantine’s koma hingað áður en

langt um líður44
,
sagði ég.

„Þér verðið að gefa yður á vald peirra, og segja

p>eim að fara með yður til mínu
,
sagði Phroso. „Þeir

geta þá ekki gert yður neitt mein.u

Jæja, ég var nú ekki viss um það með sjálfum

mér, en ég Jézt trúa £>ví. Sannleikurinn var sá, að

ég þorði ekki að segja Phroso hvað ég hafði í raun

og veru ásett mér að gera. £>að var hættulegt verk,

en £>að var ekki ómögulegt að pað hepnaðist; og,

sem meira var, pað var mjög líkt p\í að pað væri

skylda, sem engi m rnaður hafði rétt til að kynoka

sér við að uppfylla. Ég var hér að hugsa um að gera

alt sem pægilegast fyrir Phroso; út á pað var nú

ekkert setjandi. Og hér var ég einnig að hugsa um
að forða sjálfum mér; jæja, maður gerir nú ekkert

rangt í því. En hvað átti að segja um hina ógæfu-

sömu konu 1 litia húsinu uppi í hæðinni? Eg vissi,

að Constantine kunningi mundi sjá um, að Phioso

næði ekki tali af henni. Átti pá enginn að vara

konuna við hættunni? Átti ég að láta hana halda á-

fram að trúa í blindni prælmenninu, sem hún var svo

óheppin að eiga fyrir mann, og verkfæri hans,

Vlacho? I>egar ég fór nú að hugsa um petta, nú,

pegar ég var orðinn viðskila við vini mína og hafði

engan vonarneista um að geta sigrast á Constantine

í prettalausum bardaga, pá virtist mér pað varla rétt^
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og vera þess utan hlutur, sem ég mundi skirrast við

að tala um og hugsa um, ef ég skyldi komast heili á

húfi burtu. V ar ekki líklegast, að Constantine færi

að kenna konu sinni að þekkja leyndarmál Stefano-

poulos-ættarinnar?—og hrinda henni í gjána. Útaf

pessum hugleiðingum réði ég pað með sjálfum mér,

að leika ofurlítið á Phroso, og lézt gera mig ánægðan

með tillögu hennar, að ég skyldi treysta pví að hún

frelsaði mig. I>að var auðséð, að hún hafði mikið

traust á valdi sínu fyrst hún hafði þetta pappírsblað

milli handa. Ég hafði minn’ trú á pessu, pví það

var augljóst,að Constantine hafði afar-mikið vald yfir

pessum óstjórnlegu eyjarskeggjum, og mér þótti

líklegast, að þeir mundu heimta pað loforð af Phroso,

að hún giftist Constantine, sem borgun fyrir að p>eir

hlýddu henni; og hvort sem Constantine lofaði pví

eða ekki á eftir, að ég skyldi halda lífi, pá var ég
viss um, að hann mundi gera sitt ýtrasta til að

svifta mig pví.

Jæja, ég mátti engan tíma missa. Ég stóð f>ví

á fætur og dró lokuna frá hurðinni. Phroso sat kyr.

Ég horfði niður eftir veginum. Ég sá engan par, en

ég heyrði sama lúðurhljóminn, sem ég hafði heyrt

eitt sinn áður og sem hafði reynst fyrirboði pess, að

áhlaup var gert. Phroso heyrði einnig lúðurhljóm-

inn, pví hún rétti sig í sætinu og sagði: „Hlustið á,

nú eru allir karlmennirnir kallaðir inn í þorpið. X>að

pýðir að þeir koma hingað cí
.

En pað pýddi einnig annað fyrir mig; ef kari*
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meDnÍTnir voru kallaði? inn í þorpið, pá kafði ég f>ess

færri að varast í skóginum.

„H?ldið bér að állir kRrlmennirnir fari inn i

porpið?u spurði ég eins og af meinlausri forvitni.

, :
Jár alIir sem ekki eru á sér^tökum verði^, svar-

aði hún.

Ég var að reyna að voaa hir?s bezta; en Phroso

hélt áfram hrygg f. bragði og sagði:

„I>að f>yðir, að peir koma hingað—koma til að

ná yður.u

„Þ meg :

ð pér r-kki drpga eitt augnablik að

fara<;
,
sagði ég, tók í bönd benr.sr og reisti hana blíð-

lega á fætur. Húr stéð prrn * eitt augnablik og

horfði á mig. Ég hafði slept hönd hennar, en hún

tók aftur hönd mír:a cg sagði með snöggum ákafa,

en fagur, djúpur roði £>aut út í kinnar hennar:

„Ef f>eir drepa yður,
f>á

skulu f>eir einnig drepa

migu .

Orðin streymdu ótt af vörum hennar, en um leið

og hún sagði hin seinustu af f>eim, var eins og ekki

brytist upp frá brjósti hennar.

„Nei, nei, hvaða fjarsip ða“, sagði ég. „I>ér

eigið nú eyna. I>ér raegið ekki tala svona{<
.

„Mér er sama—u byrjaði hún aftur; og svo

f>agnaði hún snögglega.

„Þar &ð auki er engin hætta á, að ég sleppi ekki

úr þessari klípuu
,
sagði ég.

Hún slepti hönd minni, en hún horfði stöðugtl

augun á mér.
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„Og ef f>ér sleppið burt?a sagði hún. „Hvað
ætlið pér pá að gera? Ef þér komist til Rhodes-

eyjar, hvað ætlið pér pá að gera?a

„Alt, sem ég ætla mér að gera, er, að kæra

frænda yðar og gestgjafannu
,
sagði ég. „Hinir aðrir

eru 'upplystir, fáfróðir menn, og mér er ekkert illa

við pá. 3>ar að auki eru peir nú yðar menna *

„Og f>egar pér eruð búnir* að pví?a sagði hún

með mikilli alvörugefni.

„Nú, það er alt, sam hvílir á már að gerau
,
svar-

aði ég og reyndi að sýnast kátur og spaugandi. En
sú tilraun roín hepnaðist alls ekki vel.

„Síðan farið pér heim til fólks yðar? íC sagði hún.

„Já, ég fer heima
,
svaraði ég. „En ég á ekkert

sérstakt f(5lk c h

„Ætlið pér að koma nokkurn tíma aftur til Neo-

palia? 1 «purði Phroso.

„É^ veit ekki,u svaraði ég. „Já, ef pér bjóðið

mér hmgað.u

Hún horfði með mjög miklu athygli *á mig í

fulla mínútu. Hún virtist hafa glevmt lúðurpytnum,

sem kallað hafði eyjarbúa saman. Ég var líka búinn

að gleyma honum; ég sá ekkert nema hið fullkomna,

hvelfda andlit hennnr, sera fagrir hárlokkar um-

kringdu og sem virtist vera umgjörð utan um djúp,

viðkvæm augu. Síðan dró hún hring af fingri sér

og sagði.

„í>ér hafið barist fyrir mig. í>ér hafið lagt líf

yðar í sölurnar fyrir mig. Viljið pér f>iggja pennan
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liring af mér? Ég reyndi einu sinni að stinga yður.

Munið pér eftir pví, lávarður minn?4<

Ég hneigði höfuðið, og Phroso setti hringinn á

fingur minn.

„Berið hringjpenna pangað til kona, er pér elsk-

ið, gefur yður annan til að bera á fingrinum í stað-

innu
,
sagði Phroso og brosti ofurlítið. „Farið pá of-

an á strönd á eynni yðar—pér eruð eyjarbúi eins og

ég, eða er pað ekki rétt, svo við erum systkini?—far-

ið ofan á ströndina á eynni yðar og fleygið honum
í hafið; og máske hinn kæri vinur minn, sjórinn,

flytji hann til mín aftur, sem bcðskap frá yður til

mín. í>ví ég ímynda mér, að pér komið aldrei aftur

til Neopalia“.

Ég svaraði engu; við gengum saman fram að

dyrum hússins, og stóðum kyr eitt augnablik á

pröskuldinum.

„Lítið á bláa hafið!u sagði Phroso. „Er pað

ekki—er ekki eyjan yðar—fögur ey? Ef guð gefur,

að pér komist aftur með heilu og höldnu til föður-

lands yðar, lávarður minn, sem ég skal biðja hann á

hnjánum að veita yður, hugsið pá með vinsemd til

eyjarinnar yðar hér og hennar, sem b/r par 4
4í

Lúðurhljómurinn heyrðist ekki framar. Sólin„

sem var í pann veginn að ganga undir, var að breyta

bláma hins hreifingarlausa sjávar í gull-lit. Kvöldið

var najög kyrt, par sem við stóðum parna og horfðum

af pröskuldinum á húsinu, sem svo margt undarlegt

og óhemjulegt hafði farið fram í og sem hafði á svo
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stuttum tíma grafið sig óafmáanlega á líf mitt og

huga.

Ég leit snöggvast á andlitið á Phroso. Hún
starði út á hafið, og kinnar hennar voru orðnar fölar

aftur, og varir hennar titruðu. Alt í einu heyrðum

við, að blásið var hátt og snjalt, en stutt, á lúðurinn.

„E>að er merkið um, að peir skuli leggja af stað cS

sagði Phroso. „Ég verð að fara str^x, pví annars

koma |>eir hingað heitir og reiðir, og mér verður ó-

mögulegt að stöðva þá. Og f>á
drepa þeir yður,

lávarður minn. Já, ég skal segja lávarður minna .

Hún hreifði sig til að fara burt. Ég hafði ekki

svarað einu af öllu pví, er hún hafði sagt. Hvað gat

sá maður sagt, sem vildi vera heiðvirður drengur?

Gat hann ekki sagt eitt? Ég sagði við sjálfan mig

(var alt of fús til að telja sjálfum mér trú um það) að

ég hefði engan rétt til að segja þetta eina. Og ég
vildi ekki segja neitt annað.

„Guð blessi yður‘ c

,
sagði ég samt um leið og

hún var að ganoa burt. Ég greip hönd hennar aftur

og prjfsti léttum kossi á hana. „Ég veiti drotningu

eyjarinnar lotninguu
,
hvíslaði ég að henni um leið.

Hönd hennar hvíldi í hönd minni augnablik, .

styttra augnablik en tímadeiling vor er, pyðingar-

meira en hin lengstu augnablik eru. Svo leit hún

til mín í síðasta sinni, áður en hún yfirgaf mig, og

var það augnatillit spyrjandi, biðjandi, afsakandi,

mótmælandi játningarfult, \k—og (hamingjan hjálpi

mér) vonaifult—,
og svo gekk hún niður eftir hinum
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harða vegi, í öllum yndisleik og dýrð æsku sinnar og

fegurðar. Ég stóð parna og horfði á eftir henni,

gleymdi konunni í litla húsinu uppi í hæðinni,

gleymdi minni eigin hættu, gleymdi jafnvel hættu

hennár, sem ég horfði á, eftir, gleymdi öllu nema
hinu gamla, sem batt mig, og hinu nýja, sem kaliaði

mig til sín. t>annig stóð ég þangað til hún hvarf

mér úr augsýn; og ennpá stóð ég og horfði, pví hún

var p r á veginum, pólt bugður hans hyldu hana.

En loks vaknaði ég af pessum draumi við óp mikil,

undrunar óp, áköf gleði og sigur óp, sem prengdu

sér í gegnum hið kyrra kvöldloft og bergmí.luðú til

baka frá hæðinni. Neopalia búar voru að fagna

hinni frelsuðu drotningu sinni.

í>á sneri ég mér við, greip spjót Hogvardt’s aft-

ur og hljÖp gegnuai húsið, til fess að framkv^ma

fyrirætlan mn . í>ví ég var fastráðinn í að frelsa

konuna uppi í b'tla húsinu ef unt væri; og ég réð pví

ekki sjálfur, hvort ég týndi lífinu, fremur en ég gat

gefið J> v ð hverjum sem ég vildi. Og ég man eftir

pví, að á meðan ég h’jóp í gegnum eldhúsið og yfir

litla plássið á bakvið húsið, pangáð, sem sporin voru

höggvin í klettavegginp, f>á sagði ég: „Guð fyrir-

gefi mér!“



IX. KAPÍTULI.

TAKIÐ OFAK FYRIR SANKTI TRYPMON í

Atadi mannsins getur hreifst í n i: . en eira átt;

jafnvel hinni m ost gagntakandi og eigiögjörnustu á-

hyggju hepnast ails ekki að leggja huga manns svo

undir sig, að hún útiloki aðra kepj^inants, er inn-

göngu leita. iDað hefði ekki einasta verið viturlegt

af méa, að hugsa eingöngu urn bættuna, sem ég lagði

mig í á pessari göngu minni gegnum skðglon fram*

an í hæðinni. Ea samt sem .áður kröfðdst óteljaudi

aðrir hlutir hlutdeildar í hug i mlimm og léku sinn

pátt meðal myndanna, sem ímynd u;.m.rafl mitt fram*

leiddi. ‘Stundum var ég í anJa hjá Duuny og binujcn

trúföstu lagsmönnum hans, og fexðaðist með peim

eftir dimmum og krókóttum göngum niöri í iðrum

jarðarianar; var að forðast djúp vötn á aðra hlið, og

að' falla ekki niður fyrir hH h imra á hina; tapaði

stundum stígnum, og fana hauo aftur; leiddist stund-

um afvega af villiljósi, eu fann að lokum hina réttu

lei'ð út úr helirunam; stundum f vist mér að fiski-

mennirnir fcá Cypress ey tækju okkur vel, en svo að

peir gerðu grimmar árásir á okkur, og svo aftur, að

við fyndum pá alls ekki; stundum fanst méc að peir

gerast bandamenn okkar, en svo að þeir flyttu okk-

ur sem fanga til Constantine’s, og svo aftur að ég
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Yæri að r/na árangurslaust út á sjóinn eftir bátum

peirra. Svo var ég komin til Englands í huga mín-

um, til vina minna f>ar, í allan London-glauminn,

sem nú stóð sem hæst; var kominn í úrvals samkvæm-
in hennar Mrs. Hipgrave; heyrði hið glaðværa tal

Beatrice og hin ertandi, hálf ósvífnu orð hepnar;

heyrði Hamlyn’s fáguðu heimsku; — sá og heyrði alt

petta margbreytilega borgarlíf, sem ég pekti svo vel.

Svo sneri ég aftur í huga mínum til pess sem var

zý umliðið, og kvaddi aftur Phroso í sólarlags-

kyrðinni, þar sem hinn blái sjór blasti við og tók á

sig gull-lit af geislum huígandi sólarinnar. I>annig

ferðaðist ég aftur á bak og áfram í huga mínum, par

til mér sjálfum virtist ég varla vera maður sem hafði

sjálfstæða hugsun, heldur ómálað gler, sem mikill

grúi af smágervum kalidoscope-myndum elti; hver

aðra vfir og sem þöktu pað með ýmsum litnm, án

pess pó að litirnir festust á pví. En sökum hinnar

undarlegu skiftingar starfsemi andans, sem ég hef

minst á, gekk ég samt altaf varlega, en hratt upp

hæðina, sjónin prengdi sér í gegnum rökkrið, sem nú

var að falla á, heyrnin var svo hvöss, að ég varð var

við hina minstu hreifingu laufanna og hefði heyit til

manna, hversu hægt sein f>eir hefðu farið, ef peir

hefðu verið í nánd. Eg hafði engan verulegan

fjandraann séð ennpá á pessari leið minni. En^ ó,

pey! Ég kraup á kné. Hvað var petta til hægri

handar — pette, sem hallaðist upp að trjábolnum?

X>að var hár, magur maður; headíir hans h^ildu á
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langri bissu, og hann sneri andíitinu að gamla gráa

húsinu, sem ég hafði komið frá. Mundi hann sjá

mig? Ég beygði mig enn meira niður. Mundi
hann heyra til mín? Ég hreifði mig ekki meira en

hann Spiro hafði hreift sig, par sem hann lá í göng-

unum. En ég laumaðist með hendina pangað sem

skaftið á marghleypunni minni var, og þá mundi ég
eftir nokkru, sein mér varð svo mikið um, að ég var

nærri búinn að koma upp um mig með snöggri

hreifingu. I>að var petta: pegar við skiftum pví á

milli okkar, sem við purftum að bera, áður en við

fðrum niður í göngin, pá hafði Dennv tekið í sinn

hlut kassann með hinum tilbúnu skotum, sem eftir

voru pegar við vorum búnir að hlaða marghleypur

okkar. Nú var einungis eitt hólfið hlaðið, að eins

eitt skot í marghleypu minni. Í>etta eina skot og

spjótið hans Hogvardt’s var alt, sem ég hafði til

sóknar eða varnar. Ég beygði mig énn meira niður.

En maðurinn við tréð var hreifingarlaus, svo eftir dá-

litla stund vogaði ég að skríða ögn áfram á höndum
og hnjám, sem spjótið gerði mér mjög erfitt fyrir

með, en ég var nú fastráðinn í að skilja pað ekki við

mig. Ég fór fram hjá öðrum varðmanni, sem var

um 300 fet til vinstri handar við mig; andlit hans

hallaðist niður að bríngunni, og hann veitti mér ekki

eftirtekt. Ég dró andann dálítið léttar pegar ég var

kominn svo nærri litla húsinu, að ég var ekki nema
svo sem 50 fet frá pví.

I>að sást engin manueskja rétt í nánd við húsið;
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en f>að var nú ekki ætíð sönnun fyrir f>ví, í Neopalia,

að enginn væri í nánd, svo ég fór eins varlega prátt

fyrir pað. En ég hlaut að halda áfram til enda; ég
skreið f>ví fram úr fylgsni trjánna, og kraup svo á

öðru hnénu á flata blettinum fyrir framan húsið.

Húshurðin var opin. Ég hlustaði með mesta athygli,

en varð einkis var. Jæja, ég var ákveðinn í að fara

inn 1 húsiC, ég áleit, að f>að yrði ekkert hægra fyrir

mig að gera pað, ef ég biði við. Ég áleit að óhult-

ast væri, að skjótast f>angí?.ð með sem mestum hraða,

svo ég tók undir mig stökk, og var í einu vetfangi

kominn upp á sv^lapallinn, inn í dyrnar, inn í húsið.

Ég lokaði hurðinni hljóðlega á eftir mér, og stóð

fyrir innan hana með spjót Hogvardt’s í höndunum,

reiðubúinn til að reka pað í hinn fyrst i mann, sem

réðist á mig; en enginu kom. Ég var staddur parna

í mjóura gangi, og pí»ð var sfn hurðin á hvora hlið

við mig. Ég stóð kyr og blustaði, en heyrði ekkert

hljóð, hvorki frá hægri né viostri. Ég opnaði hurð-

ina sem var til hægri haodar, og sá að þar var lítil

ferhyrnt stofa; par var búið að leg^ja dúk og disk á

borð fyrir prjá menn, en enginn var í stofunni. Ég
sneri mér við og opnaði hina hurðina, £>að var

dimmra f peirri stofunni, pví pykk gluggatjöld, sem

vafalaust höfðu verið dregin fyrir um daginn, til

pess að útiloka hita og birtu sólarinnar, höfðu ekki

verið dregin frá aftur pegar sólsett varð, svo par var

mjög lítil skíma. Um stund gat ég lítið séð hvernig

umhorfs var í stofu pess^ri, en pegar sugu mín vönd*
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U3t nokkuð diraoaunni sá ég, að f>etta var dagstofa,

sem lítili og fremur óvandaður húsbúnaður var í.

í>á varð mér litið á legubekkinn, sem stóð upp við

einn vegginn, og lá eiohver á bekknum. E>að var

auðsjáanlega kona; ég heyrði lágan, en reglulegan

andardrátt. Hún var sofandi. E>etta hlaut að vera kon-

an sem ég var að leita að. En var hún skynsöm kona?

Eða var hætt við, að hún hljóðaði upp yíir sig f>egar

ég vekti hana,svo að þessir hávöxnu varðmenn í skóg-

inum kæmu? Hún svaf eins og f>eir sem eru preytt-

ir, en sema f>ó ekki sofa vært. Hún hreifði sig í

svefnioum eins og hermi liði illa, og talaði sundur-

laus orð við og við. Eftir litla stund hálf-vaknaði

hún af þessum óværa svefni, settist upp og horfði i

kringum sig eins og hún hefði enn svefaóra.

„Ert pú parna Constantine?* 4 spurði hún og

neri augun með hendinni. „Eða er þetta Vlöcho?*‘

Eg gekk hratt yfir að legubekknum.

„Hvorugur peirra; en segið ekki orð! iC sagði ég
og lagði vinstri höndina á öxl nennar.

Ég efast ekki um, að ég hafi verið all-hræðileg-

ur, pví skeftið á marghleypu rninni stóð upp ír vasa

mínum og ég hélt á spjótinu hans Hogvardi’á 1

hægri bendinni. Ea húa hljóðaði samt ekki upp

yfir sig.

„Ég er Wheatley; ég hef sloppið burt úr húsinu

parna niður frá cí

,
béit ég áfram. „Og ég er hingað

kominn tii að segja yður áríðandi hluti. Munið.péí

ekki eftir hvar við hittumst siðast?ik
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Hún starði enn á mig undrandi, en ég sá að hún
kannaðist við mig.

„Já, já
u

,
sagði hún. „l>ér voruð—við férum að

hafa gætur á yður—já, í borðsalnum.“

„Þið féruð þangað til að hafa gætur á mér og
hlusta á það sem ég talaði?- c sagði ég. „Já, ég áleit

að svo hefði verið. En ég hef verið nálægur yður

síðan. Munið pér eftir manninum, sem var hérna á

svalapallinum um kvöldið?;c

„Voruð pað pér? iC spurði hún í fl/ti.

„Já, pað var ég,
u svaraði ég. „Og á meðan ég

var par, heyrði ég

—

u

„En hvað eruð pé: að gera hér? ic greip hún fram

í fyrir méc. „Dað er hafður vörður um petta hús.

Constantine kann að koma hingað á hvaða augna-

bliki sem er, eða p% Vlachou .

„Ég er eins óhultur hér eins og ég er í húsinu

neðan til í hæðinni cc
,
sagði ég. „Hlustið nú á pað

sem ég segi. Eruð pér eiginkona Constantine’s, eins

og hanu- nefndi yður kvöldið sem ég var hér?u

„Er ég eiginkona hans?íC sagði hún. „Auðvitað

er ég eiginkona hans. Hvernig gæti ég annars ver-

iðhér?u Gremjan, sem lýsti sér i svari hennar, var

bezta sönnunin fvrir að hún sagði satt, og fór henni

vel. Og hún lyfti upp hendinni og sýndi

mér hana, eirs og hún hafði geit við Constantine í

borðsalnum, og sagði enu fremur: „E>arna er hring-

urinn hans.u

„Jæja pá, hlustið á 'mig og takið ekki frara í
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fyrir méru
,
sagði ég umsvifalaust. „Tíminn er áfr-

mœtur fyrir mig, og enn d/rmretari fyrir yður, er ég
hræddur um.u

Augu hennar Ijfstu ótta, en hún hlustaði á orð

mín þegjandi, eins og ég hafði skipað henni.

Ég sagði henni 1 fáum orðum hvað| komið hafði

fyrir mig, og svo sag^i ég henni nákvremar frá sam-

talinu milli Constantine og Vlacho, sem ég hafði

heyrt. Hún re :

f í svæflana á legubekknum með
höndunum; hún dró andann títl og pungt; ég sá að

augu hennar tindruðu, jafnvel í dimmunni í stofunni.

Ég er sannfærður um, að hún varð alls ekki hissa á

f>ví sem hún heyrði. Hún hafði mann sinn vafalaust

grunaðan áður; látbragð bennar, jafnvel þegar við

sáumst í fyrsta skifti, hafði sannað pað að nokkru

levti. Hún tók sögu minni mikiu fremur sem stað

festingu á grun sjálfrar sín, ea sem njfrri og óvæntri

opinberun. Hún var óttaslegin, í mikilli geðshrær-

ingu og spent, en alls ekki forviða, ef ég skildi hma
rétt. Og þegar ég lauk máli mínu, p% var pað ekki

undrun sem orsakaði, að hún kreisti saman varirnar

og augu hennar blossuðu pannig, að jafnvel Con-

stantine mundi hafa kinokað sér við að horfa í þau.

Ég pagnaði pegar ég var búinn með sögu mína, en

pá mundi ég eftir öðru. Ég mátti til að vara bana
við leynigöngunum

;
pví pau fengu manni hennar of

handnæg og iétt meðöl í hendur til að losast við

pessa byrði stna. fía húu varð fyrri til að trla.

„í>assi stúlka?“ sagði hún. ,,Ég hof ekki séð

hana. Hvernig er bún útlits? c
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„Hún er forkunnar föguru
,
sagði ég blátt áfram.

„Hún veit alt, sem ég hef sagt yður, svo hún er vör

um sig. Pér purfið ekki að óttast neitt iilt af henn-

ar hendi. Það er einungis eiginmaður yðar, sem þér

hafið að óttastu .

„Hann vill drepa mig?u sagði hún og leit spyrj-

andi á mig.

„Þér hafið heyrt pað, sem ég sagðiu
,
svaraði ég.

„Leggið yðar eigin pjfðingu í pað.u

Hún stökk á fætur.

„Ég get ekki haldist við hér; ég get ekki verið

hér!u hrópaði hún. „Drottinn minn góður! J>eir

kunna að koma á hverju augnabliki. Hvert eruð

pér að fara? Hvernig ætlið pér að sleppa burt?

£>ér eruð í eins mikilli hættu eins og ég eru .

,.Ég ímynda msr, að ég sé jafnvel í meiri hættuu
,

s.gði ég. , Ég ætiaði mér að fara beina ieið héðan

niður að sjó. Lf ég finn lagsmenn mína, pá látum við

eitt yfir okkur alla ganga. Ef ég finn pá . ekki, pk

ætla ég að leita mér að bát. Ef ég finn engan bát-

ion—jæja, ég er góður sundmaður, og ég er viss um
að ég lifi eins lengi í sjóhum eius og í Neopalia, og

dey pægilegri dauðdaga, ímynda ég mér.

Hún stóð nú frammi fyrir mér á gólfinu, lagði

höndina á handlegg mér og sagði:

„I>ið Eoglendingar eruð vanir að vernda kvenn-
fólk og ljá því lið. Pér skiljið mig ekki eftir hér,

svo ég verði myrt?u

„X>ér sjáið, að ég er héru
,

sagði ég. „Er paíl

ekki nægilegt svar upp á spurningu yðar?u
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„Guð minn góður! Constantine er reorlulegur

djöfullu
,
hrópaði konan. „Viljið pér lofa mér að

fara með yður? ;t

Hvað gat ég’gert? I>að, að hún færi með raé'*,

gaf litlar vonir um að hún frelsaðist, og rænti mig

pvínær allri von utn að sleppa burt. En ég gat auð-

vitað ekki yfirgefið hana hér.

,,Dér verðið að koma með mér, ef pér sjáið eng-

an annan veg“, sagði ég.

„Hvaða annan veg gæti verið um að tal*»?u

sagði hún. „Ef ég forðast Constantine, pá sér hann

að ég hef hahn grunaðan. E£ ég læzt treysta honum,

þá hlyt ég að gefa mig nonum á vaid.

„Þá er ekki um annað að gera, en að við förumu ,

sagði ég. „En líkurnar fyrir að við sleppum ekki

burt eru sem púsund á móti eimra.u

Ég hafði varla slept orðinu, peg&r mannsrödd

úti fyrir sagði
:

„Líður öllu velu
;
og svo heyrði>t

strax þungt fótatak úti á svalapallinura.

„J>að er Vlacho!u hvæsti hún ofur lágt.

„Vlacho! Eruð pér vopnaður?- 4

„Já, að vissu leytiu
,

sagði ég og ypti öxlum.

„En það eru að minsta kosti tveir menn hér nálægt

fyrir utan Vlacho. Ég sá f>á í skóginumu .

„Já, já, það er sattu
,

sagði konan. „Það eru

vanalega fjórir menn J>ar á verði. I>að væri sama
sem að ganga út í opinn dauðann, að reyna við f>á
alla. Heycið mig, felið yður hérna á bakvið glugga
tjaldið. Ég ætla að reyna að tefja fyrir honum í

nokkur augnablik. Flýtið yður, flytið yður!u
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I>áð var fát á henni og hún var áköf, en samt sá

ég að hún vissi glögt hvað hún var að gera. Ég fór

pví á bakvið gluggatjaldið og hún dró það vandlega

fyrir. Ég heyrði, að hún fleygði| sér aftur niður á

legubekkinn. Svo heyrði ég rödd Vlacho’s gest-

gjafa inni í stofunni, og mýkti hann hina ópyðu rödd

sína um leið og hann heilsaði konunni með lotningu.

Á sama augnabliki fann ég, að höfuðvatnslykt

breiddi sig um alla stofuna.

.,Líður mér vel?u sagði frú Stefanopoulos ama-

semislega. „Mér er mjög illt, Vlacho minn góður.

Mundi ég sitja í dimmu herbergi og baða höfuðið á

mér með pessu gutli ef ég væri frísk? ;t

„Ég get ekki lýat pví með orðum hvað ég
hryggist af því, að yður skuli vera illt, lafði mínu

,

sagði Vlacho kurteislega. „Og pað pví fremur sem

ég er hingað kominn með orðsendingu frá Constan-

tine lávarði til yðar“.

,
E>að virðist léttara fyrir hann, að senda mér

skilaboð, en koma hingað sjálfura
,

sagði hún og

tókst ágætlega að gera sér upp pykkju.

„Hugsið yður, hve annríkt hann hefur átt útaf

þessum bölraða Englendingi!‘ ; sagði hinn kæni

Vlacho. „Við höfum engan frið haft. Ea ég 'vona

að vandræðin okkar séu nú loksins á enda. Við höf-

um ráð húsinu aftur.“

„Ó, pið hafið rekið f>á burt úr pví?a sagði hún.

„Þeir fl/ðu burt sjálfkrafau
,
sagði VLcho. „En

peir eru nú aðskildir, og við hljótum að veiða pá
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innan skams. O, já, við vitum hvar við eigum að

leita að peim flestöllum.u

„Þið hafið pá enn ekki náð neinum þeirra?u

sagði hún. „Þið eruð miklir klaufar!u

„Þér eruð hörð 1 dómum yðar, lafði mínu
,
sagði

Vlacho. „Nei, við höfum ekki náð neinum þeirra

ennu .

„Ekki einusinni Wheatley sjálfum?“ sagði hún.

„Hefur hann alveg gengið ykkur úr greipum?“

Rödd Vlacho’s íysti gremju, par sem hann sagði:

„Við munum finna hann einnig með tímanum,

pó hamingjan megi vita hvar hann hefur falið sig,

porparinn sá arnau .

„E>ið eruð sannarlega mjög heimskiru
,

sagði

Francesca, og heyrði ég að hún lyktaði um leið af

höfuðvatni sínu. „Og hvað varð af stúlkunni?a

bætti hún við.

„Ö, við höfum náð henni heilli á húfiu
, sagði

Vlacho og hló. „Hún mun ekki orsaka okkur nein

frekari vandræðiu .

„Nú, hvað ætlið pið að gera við hana?u spurði

Francesca.

„Þér verðið að spyrja Constantine lávarð að

pví,u sagði Vlacho. „Ef hún sleppir Öllu tilkalli til

eyjarinn&r, þá verður ef til vill ekkert gert við hanau .

„Jæja, ég kæri mig ekki mikið um hanau
,
sagði

Francesca. „Ætlar ekki maðurinn minn að koma
hingað til kvöldverðar, Vlacho?u

„Koma hingað til kvöldverðar, lafði mín?u sagði
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Vlacho. „Auðvit&ð ekki. Stóra húsið er nú tií

reiðu. I>að er miklu hæfilegra fyrir yður, lafði mín,

en f>essi hunda-hola. Éor er hingað kominn til að

fylgja yður í stóra húsið, og lávarðurinn ætlar að

borða p>ar kvöldverð með yður. Ó, f>að er veglegt

hús!“

„Veglegt hús! íC át hún eftir Vlacho með fyrir-

litningu. „Nú, hvað er merkilegt að sjá í f>ví?
íC

„Ó, f>ar er margt ?ð sjáu , sagði Vlacho. „Já,

par eiga leyndarmál sér stað, lafði mín! Og Con-

stantine lávarður skipar mér að segja yður, að hann

ætli sér, af ást til yðar, að sýna yður og segja hið

mikla leyndarmál ættar sinnar. Hann óskar að sýna

ást þá og traust, ssm hann ber til yðar, og ætlar því

að gera yður kunn öll leyndarmál sín. cc

Þegar ég, f>ar sem ég var á bakvið glugga-

tjaldið, heyrði f>rælmennið segja f>ettav f>á herti ég
takið á spjóti mínu. En Francesca var maður á móti

Vlacho.

„Þér eruð mjög leikaralegur með öll leyndar-

málin cc
,
sagði hún með fyrirlitningu. „Ég er þreytt

°g ég hef höfuðverk. Leyndarmálin geta beðið; og

ef maðurinn minn vill ekki koma hingað og borða

kvöldverð með mér,
f>á

borða ég hér einsömul. Ger-

ið svo vel, Vlacho, og segið honum, að ég geti

ekki komið.cc

„En lávarðurinn var mjög áfram um, að f>ér

kæmuð cC
,
sagði Vlacho.

„Ég skyldi koma ef ég væri frísk cc
,
sagði hún.
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„En ég gæti hjálpað yðura
,
sagði Vlacho. „Ég

og menn raínir gætum borið yður alla leið niður í

húsið í hvílu yðar.u

„Dér eruð mjög leiðinlegur, Vlacho minn, „bæði

þér og menn yðaru
,
sag?i húm „Og maðurinn minn

er einnig rajög leiðinlegur ef hann sendi öll pessi

löngu skilabod. Mér er illt og ég kem ekki. Nægir
yður petta svar?u

„Constantine lávarður verður mjög reiður ef ég
kem til baka án yðaru

,
sagði Vlacho í biðjandi og

auðmjúkum róm.

„Ég skal skrifa með yður skírteini um, að pér

hafið gert yðar ýtrasla til að telja mig á að fara með
yðuru , sagði hún og hló háðslega.

Ég heyrði að Vlacho gekk eitt eða tvö spor á

gólfinu. HaDn var að færa sig nær legubekknum,

sem hún hvíldi á.

„Ég f>ori ekki að koma til baka til herra míns

án þess að hafa yður með mér ct
,
sagði hsnn.

„I>á megið þér til að vera kyr hér og borða

kvöldverð með méru
,
sagði hún.

„Oonstantine lávarði p>ykir ekki vænt um að

honum sé sýndur mótpróiu
,
sagði Vlacho.

„t>á hefði hann ekki átt að giftast mér, Vlacho

minn góður,u sagði hún

.

Hún lék þennan leik með mestu hugprýði, sló

af sér hvert lagið eftirannað með aðdáanlegri kænsku

og undraverðri stillingu fyrir kvennmann, sem, var

1 annari eins hættu. Hún dró hjarta mitt að sér með
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|>essu, svo ég sagði með sjálfum mér, að ég skyldi

liðsinna henni alt sem ég gæti.

H&n brjfndi röddina við síðustu orðin, svo hin

mótf>ró<fíullu sáryrði hennar kváðu hátt við. Þetta

virtist v^kja ótta hjá Vlacho.

„Þei, hafið ekki svona hátt!“ sagði hann í fl/ti.

Dað var ekki laust við að rödd hans væri ógnandi.

„Ekki svona hátt! 46 endurtók hún. „Og hver3

vegna ekki svona hátt. Er nokkuð skaðlegt við það

sem ég sagði? tc

Eg und^aði mig á hinum snögga ótta hjá

Vlacho. Mér datt í hug—og sú hugsun var ekkert

pægileg—að menn hlytu að vera nálægir, ef til vill

menn sem ekki hefði verið trúað fyrir leyndarmálum

Constantine’s og mundu pess vegna framkvæma

skipanir hans betur.

„Skaðlegt! íC endurtók hann. „Nei, nei, ekki

skaðlegt; en við þurfum ekki að láta alla heyra pað,

sem við tölum samancc
,
bætti hann við í fáti og var

auðsjáanlega í vandræðum.

„Láta ekki alla heyra pað?cc sagði hún. „Hver

er þá hér, fyrir utan okkur tvö?cc

„Ég kom með einn eða tvo menn með mér til

pess að fylgja yður, lafði míncc
,

svaraði Vlacho.
„Dar sem pessir ensku morðingjar eru hér um slóðir,

verður maður að fara varlega cc
. (

Bravo
y

bravo^

Vlacho! hugsaði ég með mér).

Hún hló fyrirlitningar-hlátur, sem s/ndi hvernig
hún Jeit á pessa viðbáru hans, en svo kom hún með
fimlegt lag á móti.
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„En ef þeir vita ekki—já, og eiga ekki að fá að

vita að ég er eiginkona Constantine’s, hvernig gfet ég
pá*farið niður ,1 húsið og verið p>ar hjá honum?“

sagði hún.

„Óu
,
sagði hann, og hafði nú aftur hinn hálfa

sannleika sinn á reiðum höndum, „pað er eitt af

leyndarmálunum. Á ég að segja yður part af því,

lafði mín? I>að er ágætt fylgsni í húsinu, þar sem

Constantine lávarður getur látið fara vel um yður

í>ér munuð fá par alla hluti, sem pér girnist, og

enginn veit að f>ér eruð f>ar, nema hinir fáu, trúföstu

menn, sem hér hafa haldið vörð um yður <{
.

„Ef ég á að halda áfram að vera í felum, pá ætla

ég að vera kyr héru
,
sagði hún. „Ef Constantine lá-

varður vill 1/sa yfir pví opinberlega fyrir öllum eyjar-

búum, að ég sé eiginkona hans, f>á skal ég koma og

taka f>á stöðu, sem mér ber í húsi hans. En annars

kem ég ekki <c
.

„I>að er enginn vafi á, að f>ér getið sjálf talið

hann á að gera þetta“, sagði Vlacho. „En haldið

|>ér að ég f>ori að setja lávarði mínum skilyrði?44

„Þér skuluð setja honum pau í mínu nafni <{
,

svaraði hún. „Farið og segið honum pað, sem ég
hef sagtu .

Það varð nú pögn í nokkur augnablik. En svo

sagði Vlacho með reiðuglegri og mótf>róafullri röddu

„Ég fer ekki fet héðan án f>ess að f>ér komið

með mér. Mér var skipað að sækja yður, og f>að

skal ég gera. Komið núu .
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Ég heyrði skrjáfa í kjól hennar, eins og hún

væri að færa sig undan; svo hljöðaði hún upp og

sagði: „E>ér raeiðið raig.u

„í>ér megið til að komau
,

sagði Vlacho. »Ég
skal kalla á menn mína og við skulum bera yðuru .

„Ég skal ekki fara með ykkuru
,
sagði hún með

lágri, en ákveðinni og greinilegri röddu.

Vlacho h!ó. „Við skulum sjá til
u

,
sagði hann y

og ég heyrði hið punga fótatak hans á gólfinu.

„Til hvers ætlið pér að fara út að glngganum?u

hrópaði hún.

„Til þess að kalla á Deraetri og Kortes og láta

þá hjálpa n éru
,
sagði hann. „Eða \iljið fér koma

með góðu?u

Ég færði mig eitt skref aftur á bak og stóð fast

upp við glugga-kistuna, og spjót Hogvardts stóð

beint fram. Ég óskaði einkis framar á því augna-

bliki, en að mega fela spjótið upp að skafti í hinum

feita skrokk Vlacho’s.

„I>ér munuð iðrast eftir ef J>ér gerið pað,sem pér

hafið hótað að gerau
,
sagði hún.

„Ég mun iðrast enn meira eftir ef ég hl/ði ekki

herra mínumu
,
sagði Vlacho. „Nú er ég með hönd-

ina á gluggatjaldinu. Ætlið f>ér að koma með góðu,

lafði mín?u

„Ég fer ekki eitt spor með ykkuru
,
svaraði hún.

t>að varð augnabliks-bið í síðasta skifti. Ég
heyrði andardrátt J>eirra beggja, og ég hélt andanum

niðri í sjálfum mér. Marghleypan var í vasa mínum,
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en f>að var hættulegt að skjóta. Með guðs bjálp

vonaði ég að geta gert Vlacho óvígan með einu,

pegjandi iagi. Ef hann dæi, yrði einum fanti færra

í veröldinni, og enn eitt tækifæri fyrir konuna og

mig að sleppa burt.

„Jæja, sem yður póknastu
,
sagði Vlacho.

Dað glamraði í gluggatjalds-hringunum, par

sem peir runnu eftir ásnuip; hið pykka tjald færðist

frá; tunglið, sem var nýkomið upp, skein beint fram-

an í Vlacho, og á föla, óttaslegna andlitið að baki

hans. Vlacho sá mig, kallaði lágt upp yfir sig og

sagði: „Drottinn mian!u Hann greip um leið

hendinni í belti sitt, dró pístólu síaa upp og ætiaði

að fara að miða henni á mig. En ég varð fyrri til

bragðs. Ég rak hinn langa veiðihnif, sem bundinn

var við stöngina, með öilu aíli beint á kaf í brjóstið á

Vlacho. Hann stundi við, fórnaði höndunum upp

yfir höfuð sér og féll svo á hliðina á giuggatjaldið,

sem héit honum uppi eitt augnablik, en rifnaði síðan

frá hringunum og féll ofan á hann, eins og f>ykt lík-

klæði. Lagið hafði verið meira en svo, að vírbind-

ingur Hogvardts f>yldi pað; hnífurinn stjð nú á

skakk út frá skaftinu og dinglaði til beggja hliða.

Blóð Viacho’s tók að renna í bugðóttum læk undan

gluggatjaldinu. Frú Stefanopoulos blíndi á mig og

gat ekki komið upp orði. Ea mér varð litið niður á

góifið, og sá f>ar tvo langa, kolsvarta skugga. Mér

kom skyndilega tii hugar örprifa ráð. Hún var

bandamaður minn og ég bandamaður hennar; og ef
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viö yrðum bœði álitin sek um víg petta,f)á gætum við

hvorugt hjálpað öðru. Ef hún var enn ekki grunuð
—°g enginn nema ég hafði heyrt samtal hennar og

lacho ’ t— fá gat hún ef til vill hjálpað bæði sér

og mér.

„L&tið mig sigla minn eigin sjó,u hvíslaði ég að

henni á ensku. „Hrópið á hjálp.u

„Hvað meinið pér?a ?agði hún.

„Hrópið upp c
‘, sagði ég. „Mennirnir eru parna.

í>ér kunnið að geta hjálpað mér á eftir.“

„Hvað, á ég að láta* sem—

?

u

„Já, flftið yðaru
,
sagði ég.

„En f>eir munu

—

u sagði hún.

„Nei, nei tÉ
,

sagði ég. „Flýtið yður, í guðs

nafni flýtið yðurÉC
.

,.Guð bjálpi okkur CÉ
,
sagði hún ofur lágt. Svo

hrópaði hún hátt:
,
Hjálp, hjálp, hjálp!‘ É

Ég stökk í áttina lil hennar. Svo heyrðist

skruðningurinn í manni,sem stökk inn um hinn opna

glugga. Ég sneri mér við. A bakvið hann sá ég
Demetri standa í tunglsljósinu. Svo sá ég fleiri

menn koma hlaupandi, og heyrði fótatak peirra á

hinni hörðu jörð. Maðurinn, sem stokkið hafði inn

um gluggann—mjög hár, fríður og kraftalegur mað-

ur, sem ég hafði ekki séð áður — hélt langri, gamal

dags pístólu fast við böfuðið á mér. Ég lét hand-

leggina falla niður með síðunum og horfði brosandi

frarran í hann. X>að hlaut að verða bráður bani að

verjflst—bsni minn, og bani pessa'nýja v irar ir íns
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konunnar; en að gefast upp gat ef til villl orðið okk~

ur til lífs, £><5 líkurnar tll þess virtust ekki vera

miklar.

»% gefst upp“, sagði ég.

„Hver eruð f>ér?*
c hrópaði hann.

„Ég er Wheatley lávarðura
,
svaraði ég.

„En flúðuð þér ekki í— ?•* Hann pagnaði.

„í göngin?* c sagði ég. „Nei, ég kom hingað.

Ég var að reyna að sleppa burt. Ég kom hér inn á

meðan frúin svaf. og faldi mig á bakvið tjaldið.u .

„Jácc
,
sagði hún. „Því er pannig varið, Kortes;

pað er eins og hann segir; og svo kom Vl^cho

—

cc

„Og cc
,
sagði ég, „p>egar frúin hafði sampykt að

fara með Vlacho, pá kom hann út að glugganum, til

að kalla á ykkur; og af slysni rakst hann á mig, par

sem ég var á bakvið tjaldið. Og

—

viljið pér ekki

athuga hvort hann er dauður? c

„Dreptu hann, Kortes, dreptu hann! tc hrópaði

Dernetri suögglega og grimdarlega frá glugganum.

Kortes sneri sér við og sagði:

„Hafðu frið. Maðurinn hefur gefist upp. Er

ég vanur að drepa menn sem hafa gefist upp?

Drotning eyjarinnar og Constantine lávarður verða

að úrskurða um forlög hans; það kemur ekki embætti

mínu við. Eruð J>ér vopnaður, herra minn?‘ c

í>að gekk mér til hjarta að láta af hendi eina

skotið, sem ég hafði geymt eins og dýran fjársjóð.

En hann fór með mig eins og göfugmenni, svo ég af -

henti honum marghleypu mína, hneigði mig og sagði:
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„Éor|treysti á yður, að J>éf verndið mig fyrir

manninum þarna við gluggann og öðrum, f>ar til f>ér

afhendið mig þeim er f>ér nefnduðu .

„I>ér eruð óhultur á meðan f>ér eruð í mínum
höndum íC

,
sagði Kortes, og svo beygði hann sig niður

og lyfti tjaldinu ofan af andliti Ylacho’s. Gestgjaf-

inn hreifði sig og stundi. Hann var ekki dáinn enn-

J>á.
Kortes sneri sér að Demetri og sagði:

„Verðið hér eftir og hjúkrið honum. Gerið alt,

sem pér getið, honum til bjargar. Ég sknl senda

honum hjálp strax og ég get. Ea ég held að hann

deyiu .

Dað kom fylusvipur á Demetri. I>að var auðséð

að honuoi var ekki vel við f>að, sem honum var falið

að gera.

„Ætlar pú að fara með mann pennan til Con-

stantioe’s lávarðar?u spurði hann. „Skiljið einhvem

annan eftir hjá Vlacho, og lofið mér að fara með yð-

ur til lávarðarins,“

„Hverjum mundi sæma betur, að verða eftir hjá

Vlacho, en Demetri bróðursyni hans?“ sagði Kortes

brosandi. (Þessi skyldleiki var nýung fyrir mig).

„Ég ætla að gera pað sem skyldan byður mér. Eng-

ar fleiri spurningar. Eða er ég ekki foringinn nú,

fyrst Vlacho er særður?- 4

„Og hvað skal gera við frúna hérna?“ sagði

Demetn;

„Ég hef engar skipanir fengið um, að taka.jhana

fa8tau
,
sagði Kortes. „Satt að segja veit ég ekki

hver hún er.“
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Francescs. greip fram í með miklum göfugleik

og sagði:

„Ég ætla að fara með yður. Ég höf mína sögu

að segja pegar mál pessa manns er rannsakað. I>ér

fáið hráðlega að vita hver ég eru .

Demetri kom nú inn um gluggsnm. Hann gekk

fram hjá mér, með illúðlegum svip á andiitinu, og sá

ég þá að pað voru blóðstórknar umbúðir á öðrum

vanga hans. Hann sá að ég horfði á umbúðirnar, og

sagði f>á í urrandi róm:

„Já, þéc eigið hjá mér borgun fyrir, að ég misti

helminginn af eyranuu .

„Fenguð pér áverkann í göngunum? 4 sagði ég
og varð glaður við.

„Já, ég skal borga skuldinau
,
sagði hanD, „eða

sjá um að Constantine borgi hana vel fyrir migu .

„Komiðu
,
sagði Kortes. „Ég verð að fara strax.u

I>ar eð ég var sannfærður um, að ég átti líf mitt

að pakka pví að Kortes var foringi, í staðinn fyrir

Demetri, p>á hafði ég enga löngun til að þverkallast.

Ég gekk því tafarlaust út úr húsinu og tók pláss

pað, er méc var vísað á, mitt í röð af eyjarskeggjum,

sem voru tíu eða tólf að tölu. Kortes gekk við hlið

mér, en frú Stefanopoulos gekk við hina hlið hans.

Eyjarskeggjar steinþögðu altaf. Ég fylgdi dæmi
peirra, en hjarta mitt barðist (ég verð að játa J>að) á

meðan ég beið eftir að sjá, í hvaða £tt fylkingin ætl-

aði að fara. Við lögðum af stað niður bæðina, í átt-

ina til hússins. Ef við færum til hússins, fanst mét
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ég vita að ég ætti ekki meira en svo sem tuttugu

mínútur eftir ólifaðar; og ég var sannfærður um að

konan, sem með okkur var, mundi ekki lifa mig

lengi. Ég rýndi árangurslaust í hið fríða, alvarlega

andiit Kortesar. En hann hélt leiðar sinnar eins

og gamall hermaður, og andlit hans var hér um bil

eins sviplaust og óbifanlegt eins og andlit hermanna

eru vön að vera á samkyns göngu. Við færðumst

nær og nær hinu óheillavænlega húsi. fín alt í einu

hoppaði hjarta mitt upp af von og geðshræringu, pví

Kortes kallaði mjúklega upp og sagði: „Til hægri! 44

Við beygðum út á veginn sem lá niður að porpinu,

og varð húsið pá á vinstri hönd okkar. Við vorum

þá ekki að ganga beint út 1 opinn dauðann, og sér-

hver töf bar í skauti sínu ófyrirsjáanlega möguleg-

leika til að sleppa úr greipum dauðans. Ég snart

Kortes á öxlina og sagði:

„Hvert erum við að fara?*‘

„Til porpsinsu
,
svaraði hann.

Svo gengum við þegjandi leiðar okkar ofan

hæðina. Eftir iitla stund fór stígurinn að breikka

og brattinn að verða minni; nokkur ijós tindruðu

niður við sjóinn, sem nú sást fram undan okkur.

Við héldum enn áfram. Svo heyrði ég að kirkju-

klukkan sló tólf. Hún hætti að slá, en pi var byrj-

að að hringja annari klukku. Varðmenn okkar

stönzuðu allir í einu. I>eir tóku ofan húfur sínar og

signdu sig á brjóstinu. Kortes gerði eins og hinir

aðrir. Ég horfði spyrjandi á hann, en hann sagði
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ekkert fjr en þeir voru búnir að láta upp húfurnar

og við vorum komnir af stað aftur. í>á sagði hann:

„í dag er hátíð hins heilaga Trjphons. Vissuð

pér f>að ekki?íC

„Nei, svaraði ég. „Ég pekki að vísu séukti

Trjphon, en hátíð hans er ekki ætíð haldin pennan

dag cc
.

„Hún er ætíðlialdin pennan dag í Neop&lia^,

sagði Kortes, og horfði á mig eins og hann væri að

spjrja mig einhverrar ótaiaðrar spurn'ngar.

Hátíð hins heilaga T jphons hefði getað vakið

mikinn áhuga hjá mér undir vanalegum kringum-

stæðum, en, sem stóð, höfðu athuganir mínar á sið-

venjum ejjarbúa snúist í alt aðra átt, svo ég fór

ekki frekar út í petta efni. Kortes gekk pegjandi

dálítinn rpöl. Við vorum nú komnir á aðal veginn,

og okkur bar brátt ofan undir porpið. Ég eá nú aft-

ur bratta, mjóa strætið, sem var tórat og pögult í

tunglsljÓ3Ímu. Við héldum áfram, pangað til við

komum að nokkuð stóru, ferhjrntu húsi, er stóð ta!s-

vert frá strætinif rg sem ég því ekki hafði veitt eftir-

tekt pegar ég fór fram hjá pví, kvöldið sera ég kom
til ejjarinnar. Kortes stanzaði fjrir framan hús

þetta og sagði: „I>ér verðið að gista bér hjá mér.

En ég hef engar skipanir fengið viðvíkjandi kon-

unni. cc

Frú Stefanopoulos greip í handlegg minn og

segði

:
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„Ég má tii að vera hér líka, því ég get ekki

farið til baka til litla hússins míns. ct

„Gott og vel“, sagði Kortes stillilega. „Það eru

tvö herbergi í þessu húsi.“

Varðmennirnir röðuðu sér úti fyrir húsinu, sem

virtist annað hv rt vera nokkurskonar hermanna-

skáli eða fangelsi. Við prjú gengum inn 1 f>að.

Eftir bendingu frá Kortes fór frú Stefanopoulos inn

í stðrt herbergi, sem var til hægri handar við gang-

inn, en ég fylgdi Kortes eftir inn í annað, minna her-

bergi sama megin, sem lítill húsbúnaður var í, og

fleygði mér af þreytu á trébekk, sem var meðfram

annari hliðinni. Kortes stóð kyr eitt augnablik og

horfði á mig. Svipur hans benti til að hann væri

á báðum áttum, en hann var ekki óvingjarnlegur.

Klukkan, sem altaf hafði verið að hringja, pagnaði

nú. Þá sagði Kortes við mig meö lágri röddu:

„Herðið upp hugann, lávarður minn. í>ér eruð

óhultur í heilan sóiarhring. Jafnvel Constantine

mundi ekki þora að drepa nokkurn mann á hátfð

hins heilaga Tryphonsu . $

Aður en ég fékk ráðrúm til að svara, v&r Kortes

kominn út úr herberginu. Ég hevrði að loku var

skotið fyrir hurðina að utan. Ég var nú fangi.

En ég herti samt upp hugann, eins og Kortes

ráðlagði mér. Hcill sólarhringur var lengra líf en

ég hafði getað reiknað upp á með vissu um nokkurn

undanfarinn tíma. Ég tók pví einnig ofan hattinn í

virðingarskyni við sánkti Tryphon. Og rétt á eftir
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fór éor úr treyjunni, lét hana sem kodda á bekkinn,

lagði mig útaf á hann og sofrsaði.

X. KAPÍTULI,

RETTVÍSIN Á EYNNI.

Hjálparleysi hefur í för með sér sína eigin, sér-

stöku huggun. Eftir að maður er búinn að hugsa

um og brugga í heila viku hvað maður skuli gera

við fjandmann sinn, pá er J>að nokkurskonar hug-

léttir að sitja með höndurnar í vösunum og undra

sig yfir, hvað fjandmanninn kunni að póknast að

gera við mann. Heila mínum hlotnaðist pessi iéttir

pegar ég vaknaði morguninn eftir og sólin skein inn

í hið hvítkalkaða, kompulega herbergi mitt. Þ^tta

var hátíð hins heilaga Tryphons; dýrð sé honumí

Korter sagði mér, að það væri ómögulegt að ég yrði

drepinn pennan dag. Ég efaðist um, að Const&ntine

væri svo samvizkusamur, en samt var líklegt, að

hann p>yrði ekki að níðast áskoðunum fólksins í Neo-

palia í þessu efni. En ekkert var til fyrirstöðu,

að ég yrði tekinn af næsta dag. Jæja, morgundpg-

urian er mcrgundagurinn, og dagurinn í dag er dag-

urinn í dag, og J>að verður mismunur á [>essu á með-

an veröldin stendur. Ég teygði pví úr mér og

geispaði notalega. Þó undarlegt væri, |>á var ég
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vongóður þegar ég vaknaði. Mér fanst ég vera

viss um, að Denny hefði komist út úr klettagöngun-

um ineð heilu og höldnu, og að fiskimennirnir frá

Cypress hefðu verið velviljaðir. Ég sannfærði sjálf-

an mig* um, að pegar klækir Constantine’s kæmust
upp, pá væri vald hans yfir eyjarbúum á enda. Ég
stærði mig af, að ég heföi gert Vlacho óvígan. Ég
býst við að ég hafi sagt við sjálfan mig, að svik og

hrekkir muudi ekki eiga sigri að hrósa, að ráðvandir

menn mundu ná rétti sínum, og að varnarlaus fríð-

leiki mundi fá hjálp að ofan; pað var sannfæring

sem syadi, að dálitlar ungdóms tætlur hangdu enn

við mig, og (eg er hræddur um að J>ettf> hf fi átt enn

meiri pátt í pví) mér leið rojög vel eftir hinú endur-

nærandi svefn.

Eq, vei, ég var brátt ópyrmilega vakinn af hin-

um sefandi draumi mínum!

Gleðin sæt við gustinn hvarf

Glíkt sem bóla í regni.

Og draumar mínir hurfu við óf>ýða rödd úti fyrir

dyrunum á herbergi mínu; hinn óblíði verulegleiki

prýsti dú aftur hart að mér, og marði vonir mínar til

urjdirgefni, flotkraft anda míns niður 1 harðneskju-

Dgan ásetning að taka hverju helzt, sem að

bæri, með hugrekki.
„Komið út með bannu

,
hrópaði röddin.

„I>etta er dýrið hann Demetriu,
sagði

sjálfum mér og undraði mig yfir, hvað hefði

binum vingjarnlega faDgaverði jnínum,

Kortes.

höndum

ég með
orðið af

honum
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Augnabliki slðar kom hálf tylft af mönnum í

halaröfu mn í herbergi mitt, og. var Demetri leiðtogi

peirra. Ég spurði hann hvað hann vildi. Hann
svaraði mér eimingis með því að skipa mér að fara á

fætur. „Komið út með hanna
,
sagði hann við raenn

sína; og svo fórum við allir út á strætið.

I>að var auðséð að Neopalia var í hátíðar skrúða

sínum. Húsin voru prýdd með fánum; í mörgum af

gluggunum voru sýndar myndir dýrlingnum (sánkti

Tryphon); kvennfólk gekk eftir strætinu, klætt í hin

snjóhvítu hátíðar-föt sín, og leiddi börn sín. Allir

viku úr vegi fyrir okkur, en hljóðskraf og bendingar

fólksins sýndi, hvaða áhuga og forvitni ég vakti hjá

f>ví á móti vilja mínum. Við gengum upp veginn

hér um bil fjórðung mílu, en svo beygðum við

snögglega til vinstri handar og gengum aftur niður

að sjónum. Við komum nú brátt að litlu kirkjunni,

sem klukkunum hafði verið hringt í. I>ar stönzuðum

við; og rétt á eftir kom önnur fylkingin út úr kirkj-

unni. Gamall, hvítskeggjaður maður gekk fremst í

henni, og bar hann stóra mynd af sánkti Tryphon

;

klæðnaður öldungsins var ekki mikið frábrugðinn

klæðnaði hinna annara eyjarbúa, en hann var í

prestshempu og bar prestshúfu á höfði. I>að fylgdu

honum nokkrir pjónar; konurnar og börnin röðuðu

sér á eftir; prír eða fjórir kryplingar ráku lestina,

þuldu bænir sinar á leiðinni og réttu út hendurnar í

áttina til hinnar helgu myndar, sem presturinn bar.

Demetri gaf teikn, og pá lögðum við af stað á eftix
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irinum hópnum, og pannig gengu allir í einni pyrp*

ÍDgu niður að sjávarströndinni. En hér um bii eitt

hundrað og fimmtíu faðma upp frá sjónum sá ég
nokkuð stóran, sléttan blett, pakinn ósléttum gras-

sverði, sem bogadreginn garður, tveggja eða þriggja

feta hár, lá í kriugum helminginn af. Á garði pess-

um sátu um tuttugu manns, en fram undan var hin

sama tötralega, en litmikla f>yrping af vopnuðum

bændum, sem ég hafði séð saman safnaða á strætinu

pegar ég kom til eyjarinnar. Öldungurinn, sem bar

myndina, gekk inn á miðjuna á slétta blettinum.

Hann hóf myndin t prisvar upp í loftið, og pá tóku

allir ofan og krupu á kné á meðan. Hann fór að

þylja bæn, en ég hlustaði ekki á f>að, sem hann sag?i;

pví nú hafði athygli mitt dregist frá honum að tveim-

ur manneskjum, sem sátn á miðjum garðinum. Það

voru f>au Phroso og Constantine frændi hennar, og

var eitt eða tvö fet á milli peirra. Við fætur Con-

stantine’s lá Vlacho á nokkurs konar grind, og var á-

breiða ofan á líkama hans, nema hinu náföla andliti

með lokuðu augunum. A bakvið Phroso stóð hinn

nýrkunningi minn, Kortes, og hélt hann annari hend-

inni utan um skaftið á hnífnum í belti sínu, en 1

hinni hélt hann á langri bissu, sem hvíldi á jörðinni.

Ég saknaði samt einnar manneskju. Ég litaðist um
eftir konu Constantine’s, en gat hvergi séð hana. J>á

leit ég aftur á Phroso. Hún var klædd í ríkmann-

legan, fínan hvítan kyrtil, sem var smekklega bró»

deraður; en andlit hennar var jafnvel fölara en and-
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iit Vl&cho’s, og peg&T ég reyndi að horfa í augu

hennar, pk vildi hún ekki líta upp, heldur starði

stöðugt niður fyrir sig. Constantine sat þarna hreif-

ingarlaus, með vonzku-svip á andlitinu, en ofurlítið

bros á vörunum, og beið hann auðsjáanlege óþolin-

móður á meðan öidungurinn puldi hina löngu bænar-

pulu sína.

E>að var auðséð, að eitthvert pýðingarmikið starf

var fyrir hendi, en samt virtist enginn vera að flyta

sér að komast að pví. Þegar presturinn gamli hafði

lokið bæn sinni, komu kryplingarnir og fleygðu sér

flötum fyrir dýrlings-myndinni helgu. En ekkert

kraftaverk skeði nú samt; og presturinn byrjaði aftur

að pylja bænir, og hélt lajnga ræðu, sem ég tók eftir

að hann nefndi oft „skrælingjau í, — orð, sem hann

notaði til pess að tákna vini mína, sjálfan mig og

augs/nilega alla menn í veröldinni, að undanteknum

íbúum Neopalia-eyjar. Að pví búnu settist hann

milli peirra Phroso og Constantine, sem færðu sig til,

svo að hann fengi nóg pláss. Ég var forviða að

hann skyldi taka sér svona mikla virðingu, en ég
býst við að honum hafi verið sýndur sérstakur heiður

á J>essum hátíðisdegi. I>egar presturinn var seztur

þarna, komu um tuttugu af mönunnum inn í hring-

inn og fóru að dansa; peir stóðu í hálfhring og

hreifðu fæturna, fyrst hægt og eftir hljóðföllum, en

smá hertu á hreifingum sínum, par til peir enduðu

dinsinn með undraverðum hvatleik. A meðan pessi

leikur varaði, sátu þau Phroso og Constantine graf-
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kyr og róleg, en hinn vaxandi sólarhiti brendi hiö

dauða andiit Ylacho’s. Mennirnir, sem se.ttir höfðu

verið til að gæta mín, studdust fram á hinar löngu

bÍ33ur sínar, og ég var að brjóta heilann um pað

þreytulega, hvenær minn páttur í þessari undarlegu,

blönduðu athöfn ætti að byrja.

Loksins kom að mínum pætti. I>egar dansinn

var búinn fleygðu peir, sem tekið höfðu þátt í hon-

um, sér preyttir niður á grassvörðinn; það varð eftir-

væntingar-pögn, og þyrpingin af konum og börnum

pokaði sér nær peim bletti, þar sem hinir karlmenn-

irnir höfðu fylkt sér beggja vegna við miðsætin á

garðinum. „Gangið fram“, sagði einn af mönnnun-

um sem gættu mín, en ég hlýddi, tók ofan hattinn

og hneigði mig fyrir Phroso. Síðan setti ég hattinn

upp aftur,og beið eftir pví sem samkomunni póknað-

ist að gera. Allir festu augun á Constantine, sem

enn sat þegjandi dálitla stund. Svo stóð hann hægt

á fætur og hneigði sig fyrir Phroso, en benti síðan

leikaralega á lík Vlacho’s. En mig langaði alls

ekki til að hlusta á aðra eins ræðu og Markús Anto-

níus hélt yfir líki Cæsars, svo að rétt þegar Constan-

tine var að opna munninn til að tala, pá sagði ég
hátt og snjalt:

„Já, ég drap hann, og enginn veit ástæðuna

fvrir pví betur en Constantine Stefanopoulosu.

Constantine hvesti augun illmannlega á mig, en

hann lét sem hann skildi ekki meininguna í orðum

mínum og byrjaði að halda lofræðu um hinn dauða
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gestgjafi. Lofræöunni var ekki tekið neitt hlýlega.

Djgðir Vlacho’s fengu ekki
f>á viðurkenningu, að

tilheyrendurnir iétu í ljósi hvorki sorg né pykkju;

satt að segja heyrðist niðurbældur hlátur hjá eiuurn

eða tveimur möanum pegar Constantine sagði að

Vlacho hefði verið „hugrakkur og trúfastur maður.u

Ræðumaðurinn tók eftir hvernig honum hafði mis-

hepnast, og breytti strax grundvelli sínum fimlega

og spurði, í hvers deilu Vlacho hefði látið lífið. Nú
var hann að ná tökum á tilheyrendum sínum; þeir

færðu sig nær honum; J>eir urðu mjög hljóðir. Marg-

ir horfðu reiðuglega og ógnandi tii mín. Constantine

erfiðaði sig upp í ofsa reiði par sem hann hrópaði upp

og ssgði: „Hann dó fyrir eyju vora, sem þessi

skrælingi heldur fram að hann eigi!-‘

„Hann dó—“ sagði ég; en J>á var tekið fast í

öxlina á mér og mér var ógnað með hnífi, svo ég
hætti við mótmæli mín. Demetri var kominn og

stóð hjá mér, og ég vissi, að hann mundi tafarlaust

nota fyrsta tækifæri, sem gafst, til að f>agga niður í

mér til fulls og alls. Ég hélt mér pví í skefjum, en

karlmennirnir gripu á lofti seinustu orð Constantine’s

og hrópuðu grimdarlega:

„Já, hann tekur eyna okkar af okkur.u

„Jáu
,
sagði Constantine, „hann hefur tekið eyna

okkar og staðhæfir, að hún sé hans eign; hann hefur

drepið bræður yora og rænt lafði Euphrosyne arfi

hennar. Hver á hegningin að vera? I>ví þótt við

megum ekki lífláta á hátíð hins helga Tryphons, pá
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megum við kveða upp dóm, og pað er hægt að full-

nægja honum strax í dögun á morgun. Hver skal

hegniog pessa manns vera? Hefur hann ekki unnið

til ]ífláts?“

I>etta var pað sem lögmenn kalla „leiðacdi

spurninguu
,
og svarið kom eins og til var ætlast, pví

pingheimur hrópaði með djúpum, grimdarlegum og

urrandi róm: „Dauði, dauði!u í>að var auÖFéð, að

hér var einungis sparsmál um eyna og að dauði

Vlacho’s var einungis viðburður sem litla pyðingu

hafði í augum eyjarskeggja. Ég ímynda mér, að

Phroso hafi skilið petta eins glögt og ég, pví hún

stóð nú skynddega á fætur. Constantine virtist ekki

ætla að lofa henni að taka fram í fyrir peim, en hún

stóð á vellinum eins og hetja, pótt hún væri mjög

föl í andliti og ég sæi að hendur hennar titruðu.

Loks hneig hún aftur niður á garðinn. En hún háði

sér strax aftur og sagði:

„Hvers vegna er allur pessi gauragangur? Dessi

framandi maður þekti ekki siðvenjur okkar. Hann
áleit að hann ætti eyna með öllum rétti, og pegar á

hann var ráðist, f>á varði hann sig. Ég vildi að pið

berðust allir eins drengilega eins og hann hefur

baristu .

„En eyjan, eyjan!u hrópuðu flestir upp.

„Já, ég ann eynni eins og þiðu
,

sagði Phroso.

„Jæja, hann hefur gefið mér eyna aftur. Lítið á

bréfið, sem hann hefur skrifað með eigin hendiu .

Hún hélt á loft blaðinu, sem ég hafði fengið henniv
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• og las pað, sem á £>að var skrifað, með hárri og

snjailri rödd. „Hvaða sakir hafið f>ið nú gegn hon-

um?“ spurði hún svo. „Þjöð hans hefur elskað

grísku pjóðina. Hann hefur afhent eyna aftur. Hví

skyldi hann ekki fara héðan í friði?u

Orð hennar höfðu mikil áhrif. Hinn aldraði

prestur greip blaðið og rýndi áfergislega í f>að; blað-

ið var svo gripið af honum, og gekk síðan hratt hönd

úr hendi, en pingheimur lét í ljósi undrun sína og

var í ákafri geðshræringu. Phroso hafði staðið á

fætur og athugaði vandlega hvert blaðið fór; Con-

stantine sat í sæti sínu og pað var þungur reiðisvipur

á andiiti hans, og hann varð enn svartari og illmann-

legri á svipinn við pað, að ég brosti glaðlega framan

í hann.

„E>að er sattu
,
sagði presturinn, og andvarpaði

eins og pað hefði létt af honum pungum steini.

„Hann hefur afhent eyna aftur; hann parf ekki að

deyjau .

Phroso settist niður. Hún varð skyndilega lé-

magna eftir geðshræringuna, sem hún hafði komist í,

og ég sá að Kortes studdi hana með haudleggnum.

En Constantine var enn ekki yfirbugaður. Hann
stökk á fætur og hrópaði með beiskri og fyrirlitning-

arfullri röddu:

„Já, lofið honum að fara—lofið honum að fara

til Rhodes-eyjar og segja landstjóranum par að þið

hafið reynt að drepa hann og menn hans; að pið hafið

neytt hann til að skrifa petta bréf á pann hátt, að
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hóta homim dauða; að hann hafi skrifað f>að af ótta

við dauðann, en hann hafi ekki meint pað sem hann

skrifaði; og ennfremur, að pið séuð óstjfrilátir morð-

ingjar, sem verðskuldi rnikla begningu. Hvað f>ið

eruð p

6

einfaldir, ó J>ið Neopalia-búar! En passi

maður er ekki einfaldur. Hann getur blekt unglings-

stúlku; og J>að lítur út fyrir að hann geti einnig

.blekt ykkur. Já, lofið honum að segja landstjóran**

um 1 Rhodes sögu sína—og farið svo og felið ykkur

í hellrunum, J>egar landstjórinn kemur með hermenn

sína! Felið ykkur, og felið kvennfólkið ykkar þeg-

ar hermennirnir konaa til þess að setja mann J>ennaa

yfir eyna og refsa ykkur! Munið pið ekki eftir f/egr-

ar landstjórinn kom hér einu sinni áður? Er ekki

merki reiði hans brent á hjörtu ykkar?u

X>að kom hik 4 eyjarbúa, og tortrvgg’ni vaknaði

hjá peim við pessa áfrjfjun Constantine’s. Phr>so

virtist verða utan við sig við orð frænda síns, og

starði á hann með hálfopinn munninn. Menn litu

aftur reiðuglega til mín. Eu aldraði presturinn stöð

á fætur og rétti út höndina, til að heimta pögfn.

„Lofið manninum að h&fa orð fyrir sjálfum séca
,

sagði hann. „Látið hann segja okkur, hvað hann

ætii að gera ef við-Iátum hann lausan. E>að má vera,

að hann vilji vinna okkur eið að pvf, að hann skuli

ekkert mein gera okkur, heldur fara friðsamlega

heim til lands síns og láta okkur hafa eyna okkar.

Talið, herra minn. Við skuium hlusta á orð yðaru .

Mér hafði aldrei verið sýot um að halda ræður
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svo mér þótti ekki gott að vera nú neyddur til að

halda ræðu, sem gat haft jafn pjfðingarmiklar afleið-

ingar í pessa eða hina áttioa. En pað var alveg

ljóst í huga mínum hvað ég vildi segja, svo ég steig

eitt spor áfram og byrjaði ræðu mína eins og fylgir:

„Ég el ekkert hatur í brjósti til ykkar, Neopalia-

búar. Ykkur hefur ekki tekist að vinna mér neitt

mein, og ég býst við að £>ið hafið ekki náð vinura

mínum, pví annars mundu peir vera fangar hér eins

og ég er fangi. Jæja, nú, ég hef drepið tvo dug-

lega raenn úr ykkar flokki, hann Vlaoho parna og

hann Spiro. Ég læt mér pað nægja. Við skulum

kalla sakir jafnar. Ég hef gefið lafði Euphrosyoe

eyna aftur; og pað sem ég gef kvennmanni—já, og

líka karlmanni—heimta ég ekki aftur, hvorki með
tilstyrk landstjórans né nokkurs annars. Eyjan

ykkar er pví óhult fyrir mér, og ég skal vinna ykkur

hvaða eið, sem pið viljið, að pví. Og að svo miklu

leyti sem í mínu valdi stendur, þá skal enginu,

hvorki karl ré kona, af öllum sem standa hér í

krrngum mig, verða fyrir nokkru meini fyrir það

sem mér hefur varið gert; og að {3ví ska! ég einnig

vinna eið. ct

Eyjarbúar höfðu hlustað á ræðu mína með mesta

athygli og peir kinkuðu kolli til sampykkis og stað--

festingar pegar aldraði presturinn, e: enn kom fratn

sem sáttasemjari, leit í kringum sig og sagði:

„Honum mælht vel. Hann mun ekki gera það

sem Con3tantine lávarður sagði að hann mundi gera.
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Hann ætl&r að vinna okkur eið. Hví skyldi hann

ekki fara héðan í £riði?“

Phroso horfði í augu mín, og hún brosti dapur-

lega. Constantine nagaði neglur sínar, og var eins

súr á svipinn og nokkur maður getur verið. JÞað

gekk mér til hjarta að halda áfram ræðu minni, pví

ég vissi að f>að, sem ég ætlaði að segja næst, mundi

gefa honum annað tækifæri til að ná sér niðri á mé*',

en ég kaus heldur áhættuna, sem því fylgdi, en hið

annað, sem ég átti um að velja, og sagði pví:

„Bíðið við. Eiðurinn er helg athöfn, og ég sór

d^ran eið þegar ég var í húsi Stefanopoulos-ættar-

ínnar. Hér er maður sem hefur myrt gamlaii mann,

ættiogja sinn, maður, sem hefur bruggað konu-morð,

maður, sem hefur svívirðilega dregið saklausa stúlku

á tálar. Við hann læt ég ekki sakir falla niður. Því

ég só.r pað, &ð ég skyldi ekki linna fyr en hann hefði

fengið makleg málagjöld fvrir glæpi sína. Þann eið

skal ég halda. I>egar ég pví fer héðan, pk mun ég,

eins og Constantine Stef&nopoulos sagði, fara til

Rhodes og finna landstjórann, og ég skal biðja hann

að senda hingað menn og láta taka þennan eina mann
fastan og hengja hann á hæsta trénu hérna á eynni.

Og ég ætla að koma hingað með mönnum landstjór-

ans, til að sjá með mínum eigin augum að f>að sé

gert. Að því búnu skal ég fara fdðsamlega heim i

föðurland mittu .

E>að varð pögn, og aliir stóðu undrandi. Con-

stantine sperti upp augun og horfði á mig; ég sá að
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liann £>okaði hendinni að vasa sínum—mig grunaði

hvað var í vasanum; ég heyrði ákaft hljóðskraf og

spurningar meðal fólksins. Loks spurði presturinn

með hræðslulegri, hikandi röddu:

„Hver er pessi maður, sem pér töluðuð um?“
~ „Hann er þarna“, sagði ég. „I>arna—Constan-

tine Stefanopoulos“.

Eg hafði varla slept orðinu, pegar Demetri

greip fyrir munninn á mér með hinni stóru, hárugu

hönd sinni og tautaði með grimdarlegri röddu:

„Haldið yður saman íC
. Ég steig eitt spor aftur á

bak.og gsf honum hnefahögg rétt á milli augnanna.

Hann féll til jarðar eins og rotaður uxi; fyrpingin

orgaði upp yfir sig af gremju; en Kortes stökk 1 eiuu

vetfangi paðan sem hann hafði staðið, á bakvið

Phroso, og stóð við hlið mér. Ég hafði þá einnig

nokkra meöhaldsmenn í hópnum; J>ví mér hafði verið

leyft að tala óhindrað, og Demetri hafði ekkert vald

til að f>agga niðri í mér.

„Já, Constantine Stefanopoulos“, hrópaði ég
aftur. „Stakk hann ekki öldunginn eftir að hann

hafði látið undan? Var það ekki hann sem—

“

„Öldungurinn seldi eynacc,.sagði tylft af mönn*
um i urrandi, grimdarlegum róm. En rödd prests-

ins hóf sig upp yfir raddir allra hinna og hann sagði:

„Við erum ekki hér til að dæma Constantine lá-

varð, heldur pennan mann hérna“.

„Við áttum allir okkar hlut 1 drápi gamla lá-

varðarins“, sagði Demetri, sem nú var staðinn á fæt-

ur og var illmannlegur á svipinn.
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nI>ér eruð að ljúga, og f>ér yitið að f>ér eruð að

ljúgau
,
hrópaði ég. „Hann var búinn að láta undan

og hinir aðrir voru hættir að leita á hann. Bn Con-

stantine stakk hann. Hvers vegna stakk hann

gamla lávarðirm? iC

Eoginn svaraði pessu, og Cosstantine notaði sér

pað og hrópaði:

„Já, hvers vegna? tc Hvers vegna hefði ég átt

að stinga hann? Einhver, sem ekki vissi að hann

hafði látið undan, stakk hannu . Svo sá ég, að haun

leit alt í einu á lík Vkcho’s. Dauðir menn bera

ekki sögur og neita engum ákærum.

,,Fjrst Vlacho er dauður“, hélt Constantine á-

áfram með undraverðri Ó3vífni, „pá er tunga mín

ekki bundin framar. I'að var Vlacho, sem í ákafa

og hita stakk garala lár>nðinntc
.

Hann hafði náð sér niðri með hinni slungnu

lýgi sinni, og hann fl/tti sér að herða á áhrifunum,

sem hann hafði gert.

„Þessi maður ætlar að fara til Rhodes og kæra

mig!" hrópaði hann. „En var ég einn um að drepa

gamla láv&rðinn? Var pað ég einsamall, sem sat um
Englending pennan í búsinu? ímjndið pið jkkur,

að landstjórinn geri sig ánægðan með eina fórn fjrir

pe +ta? Er f>«ð rkk vant að ver» eitt hófuð af hverj-

ura tí'.i, sem feilur, pegar land*tjöriun keraur hingað

til að re fsa? Ejjarbúar, pað er iíf jðar’og roitt líf,

sera hér er um aö ræðs
,
á móti lífi pessa manns! c

Múgurinn var nú aftur með Constantice, og



211

margir hrópuðu: , }
L4tum hann deyja, látum hann

deyja!a

En Phroso stóð skyndilega á fætur, áður en ég

gat sagt eitt orð, rétti herdurnar út í áttina til mín

og sagði:

„Lofið pví, sem peir heimts, lávarður minn.

Frelsið lif yðar, lávarður minn. Ef frændi minn er

sekur, pá mun drottinn hegna honum 4
.

En ég vildi ekki einu sinni hlusta á það sem hún

S8gði. Ég reif mig af mönnunum, sem héldu mér;

pví ég sá með&l kvennfólksins gömlu konuna, sem

hafði setið hjá gamla, deyjandi lávarðinum. Ég
g’-eip um hönd hennar, dró hana fram á miðjan völl-

inn og hrópaði til hennar:

„Svo framarlega sem guð er uppi yfir yður
f>á

segið sannleikann. Hver stakk gamla lávarðinn?

Hvers nafn var pað sem hann nefndi ásakandi, pegar

hann var að deyja?*‘

Gamla konan stóð skjálfandi þarna í miðri

pyrpingunni. I>að, hve snögglega ég hafði dregið

hana fram á sjónarsviðið, gerði fólkið svo forviða, að

að allir störðu pegjandi og hreifingarlausir.

„Sagði hann ekki ,Constantine‘. t>ú, Constan-

tine! 4 rétt áður en hann dó?-‘ spurði ég.

Va.ir gömUi ) onumar bærðust, en ekkert hljóð

kom fram af peirn; hún *ar nóTf dauð ?,f ótta, og fcsd

ai> 0un á Corstas tir e eins og hán v*«ri töf<uð af hun-

um. Hann horfði á hana, og það var haicneskjulegt

bros á hinu föla aEdliti hans.
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„Segið sannleikann, konau
,
hrópaði ég. „Segið

sannleikannu .

„Já, segíð sannleikannu
,
sagði Constantine, og

pað leiftraði sigurhrós úr augum hans, [>ar sem hann

leit til mín haturslega. ,>Segið sannleikann um pað,

hver drap föðurbróður minn.u

Vitni mitt brást mér. Hræðslan við Constantine,

sem hafði haldið tungu gömlu konunnar í skefjum

þegar ég spurði bana um morðið í húsinu, var enn

yfir henni; eina orðið, sem kom út yfir hinar titrandi

varir hennar, var „Vlachou . Constantine rak upp

sigur óp, og Demetri öskraði upp af gleði; eyjarbúar

pjöppuðu sér saman; útlitið fyrir mig var mjög

skuggalegt. Jafnvel hinn heilagi Tryphon gat nú

varla frelsað mig frá bráðum dauða. En ég gerði

aðra tilraun og hrópaði:

„Látið hana sverja eið við hina helgu mynd.

Látið hana sverja við myndina; ef hún sver við

myndina og segir að Vlacho hafi drepið gamla lávarð-

inn, pá er ég ánægður að deyja eins og sá sem ber

fr^m fal§ka ákæru, deyja hér og nú strax.

Þessi djarfa áskorun mín ávann mér frest; hún

sló á strengi réttjætis-tilfinninga fólksins, sem blaDd-

aðar voru mikilli hjátrú.

„Já, látið hana sverja við hina helgu myndu ,

h ópuðu margir í pyrpingunni. „I>á fáum við að

vita sannleikann.u

Presturinn kom með myndina til gömlu kon-

unnar, og lét hana sverja dýran eið við na helgu
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mynd mjög hátíðlega. Konan hristi höfuðið aum-

ingjalega, og fór síðan að gráta. En mennirnir, sem

stóðu 1 kringum konuna, voru mjög ákveðnir í f>ví

að hún skyldi nú bera vitni, og einn peirra ógnaði

jafnvel Constantine þegar hann spurði, hvort hinn

fyrri vitnisburður hennar nægði ekki.

„Nú eruð þér búin að vinna eiðinn—og talið

nú <{
,
sagði presturinn hátíðlcga.

Allir steinpögðu. Ef konan segði „Constan-

tine t4

, fá hangdi líf mitt á præði; en ef hún segði

„Vlachou
,
£>á var práðurinn skorinn sundur. Hún

leit fyrst til mín, síðan til Constantine’s og svo upp í

himininn, en varir hennar bærðust ótt par sem hún

las bænir sínar lágt.

„Taliðu
,
sagði presturinn blíðlega við hana.

£>á sagði hún með lágri, óttafullri röddu:

„Vlachc var par, og haföi hníf sinn á reiðum

höndum. En gamli lávarðurinn lét undan og sagði

að hann skyldi ekki selja eyna. X>egar mennirnir

heyrðu pað, pá færðu peir sig burt og Vlacho með
peim. En Constantine lávarður lagði með hnífnutn;

og pegar gamli lávarðurinn lá deyjsndi á bekknum,

pá var pað nafn Constantine’s sem hann nefndi á-

sakandiu . Og svo skjögraði gamla konan á fótun-

um, og hefði dottið ef hún hefði ekki verið studd; en

síðan fleygði hún sér flatri fyrir fætur Constantine’s

og hrópaði: „Fyrirgefið mér, lávarður minn ! Vægð,
vægð!“

En pó ég efist ekki um, að Constantine hafi haft
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allan vilja til að refsa mótgjörðum, þá mátti hann
ekki vera að huasa ura gömlu konuna sem stóð.

Hann sat hreifingarlaus eitt augnablik; en síðan

stökk hann á fætur og hrópaði:

„Látura vini mína safnast í kriogum mig! Já,

ef J>ið viljið vita það, pá var pað ég sem drap gamla

lávarðinn. Var hann ekki búinn að framkvæma
glæpinn? Var hann ekki búinn að selja eyna? Var

hann t kki bundÍDn pessum manni, er hér stendur,

með pamningi? I>að var búið að borga helminginn

af andvirðinu! Ef hana hefði lifað, og ef pessi mað-

ur hefði lifað, pá hefðu peir komið hingað með her-

menn og haldið okkur í skefjum; pess vegna diap ég
hann; og pess vegna hef ég verið að reyna að drepa

pennan útlenda mann einnig. Hver vill ásaka mig

fyrir þetta? Ef nokkrir gera pað, þá látum pá nú

fylkja sér utan um pennan útlending, og látum vini

mína fylkja sér í kringum mig. Er e; ki búið að

tala nóor? Er ekki kominn tími til að aðhafast eitt-

hvað? Hverjir elska Neopalia? Hverjir unna mér?-‘

Á meðan Constantine var að tala þetta, höfðu

margir safnast í kringum hann. Við sérhverja njfja

áskorun flyktust fleiri og fleiri að honum. I>að voru

einungis prír eða fjórir eftir, sem voru á báðum átt-

urn með hvort þeir ættu að vera raeð honura eða mér,

og Kortes var hinn eini, sem stóð við hlið mér.

„Eruð pið pvílík bÖrn,að pið hræðist mig fyrir pað

að ég greiddi högg til varnar ættjörðu okkar? Átti

gamli lávarðurinn að lifa og hjálpa pessum manni til
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að taka eyna okkar? Já, ég, Constantine Stefano*

poulos, drap hann—þótt ég væri bióð af hans blóði.

Hver ásakar mig fjrir pað? Eiguoi við ekki að full-

komna verkið? t>arna stendur útlendingurinn! Eyj-

arbúar, eigum við ekki að fullkomna verkið?4t

„Jæja, par er það loksins búið tc
,
hugsaði ég með

sjálfum mér. Ég var sannfærður um, að jafnvel hinn

heilagi Tryphon gæti nú ekki stöðvað að þeir dræpu

mig tafárlaust.
,

„Það er ekki til neins að reyna að

verjast lengur cc
,

sagði ég við Kortes. „Setjið ekki

sjálfan yðuir í vandræði mín vegna! cc Svo krosslagði

ég handleggina og beið dauða míns. En ég ætla

ekki að staðhæfa, að é* hafi ekki bliknað dálítið í

framan. Ég hef ef til vill gert það. Hvað sem pví

líður, þá tókst mér að sfna engin önnur merki um
ótta.

Eyjarbúar litu hver á annan, og svo iitu peir á

Constantine. Hann hafði haft nóg af æsandi orðum

á reiðum höndum, en hann varð ekki fyrstur til að

stökkva af stað til að veita mér atför. Auk mín varð

að ráðast á Kortes, sem ekki hafði yfirgefið plás? sitt

við hlið mér, pótt skorað væri á hann að gera það.

Og Kortes leit út fyrir að vera maður á móti einum

eða tveimur að minsta kosti. En hikið á fylgismönn-

um Constantine’s varaði ekki lengi. Demetri var að

minsta kosti enginn bleyðimaður, pótt hann væri eins

mikill fantur og ég hef nokkurntíma pekt. Hann
hafði stórt sverð, sem hann hlaut að hafa tekið úr

vopna-safninu á veggjum gangsins í húsinu; hann
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reiddi það nú til höggs og hljóp beint að mér. Það
virtist nú vera úti um mig, og mér fanst að hið bezta,

sem ég gæti gert, væri að taka dauða mínum með
stillingu; ég stóð pví grafkjr. En alt í einu kipti

sterk hönd mér aftur á bak. Kortes fleygði mér sem

sé aftur fyrir sig, og stóð á milii mín og hins upp-

reidda sverðs Demetri’s. Að fáum augnablikum

liðnum voru tíu eða tólf af eyjarskeggjum komnir i

kringum Kortes. Hann hjó til peirra, en peir viku

sér undan lögunum. Einn þeirra hrópaði: „Meiðið

ekki Kortesc<
;
en annar hljóp fimlega að baki honum

og greip um hendur hans; svo slógu peir hring um
Kortes og tóku vopnin af honum. Honum hafði ein>

ungis tekist, að lengja beiskju dauða míns með hinni

vasklegu tilraun sinni að frelsa mig. Ég festi nú

augun stöðuglega á sjóndeildarhringinn og beið

dauða míns. Þessi bið hlytur að hafa verið fjarska

stutt—að eins augnablik—en samt fanst raér hún

býsna löng. Svo sá ég að hið mikla sverð Demyri’s

leiftraði á milli mín og loftsins, en pað kom okki

niður. Það kom annað leiftur-—hvítt leiftu?, sem

flaug inn á milli mín og hins illúðlega fjan Imanns

míns. Og Phroso, náföl, standandi á öndinni og öll

titrandi, en pó djarfleg og eldur brennandi úr hinum

dökku augum hennar, hrópaði upp og sagði:

„Ef pér drepið hann, pá verðið pér að drepa

mig; ég skal ekki lifa ef hann deyr! <c

Jafnvel Demetri stanzaði við pessi orð Phroso;

Mnir aðrir hörfuðu til baka. Eg sá hið ránfuglsleg
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andlit Constantine’s, þar sem f>að gægðist reiði

prungið og titrandi af geðshræringu út á milli hinna

preknu fylgismanna hans, sem hann skýldi sér á bak-

við. En Demetri, sem enn hélt sverði sínu upp-

reiddu, sagði í reiðuglegum, urrandi róm:

„Hvað kemur líf pessa manns yður við, lafði

mín?íC

Phroso rétti úr sér og virtist hærri á velli en áð-

ur. Andlit hennar horfði burt frá mér; en pegar hún

tók til máls, sá ég, að roði breiddi sig skyndilega um
háls hennar; en rödd hennar var föst og djarfleg, og

hún talaði svo hátt og skýrt að allir heyrðu:

„Líf hans er mitt líf; pví ég elska hann eins og

ég elska mitt eigið líf—ó, og guð veit að ég elska

hann meira, meira, meira! 46

XI. KAPÍTULI.

SÍÐASTA TROMPIÐ.

Hjá flestum ættum—að minsta kosti hjá þeim

ættum, sem hefa nokfcra ritaða sögu að stæra sig af

eða syrgja—pá á sérleitthvað pað stað, sem þær sérí-

lagi dramba af. Hjá sumum er það fagurt látbragð;

hjá öðrum er það hugrekki; hjá sumum stjórnvizka;

og hjá enn öðrum riddaraleg trygð við eyðilagt mál-

efni eða landflótta konung eða prinz. Munnmælin
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auka viö ágæti pess, sem menn þannig dýrka; f>að

verður erfðagripur ættarinnar, einkenni hennar—að

lokunum ef til vill hjátrú, sem yfirgnæfir aðra og

merkilegri hluti; ef karlmennirnir halda fast við pað,

pá eru laun peirra frjálsræði í öðrum hlutum; kon-

uraar eru hafðar í heiðri ef pær eiga syni, sem full-

nægja pessu. í>að verður nýr guð hjá þeim, sem

peir dýrka og reisa altari; og altarið er oft hlaðið

djfrum fórnum. Skynsemi eða vit hefur litla hlut-

deild í pessum trúarbrögðum, og f>að er hætt við að

hverskyns dygð, sem ekki er helguð af pessari ætt-

geogu viðurkenningu, sé ekki höfð í miklum heiðri

eða mikið stunduð. Ég hef heyrt sagt, og séð f>að í

riti, að við af Wheatley-ættinni höfum fáa verðleika,

en marga galla. Ég býst ekki við, að æfiferill minn

—ef ég á annað borð hef nokkuð svo merkilegt í

pússi lífs míns að f>að geti kallast æfiferill—breyti

pessum dómi. En samt hefur enginn sagt, eða ritað

pað um okkur af Wheatley ættinni, að við værum
ekki trúfastir í hverju sem er. Af f>ví stærum við

okkur, og pað er okkar goð. Við hvorki brjótum

loforð okkar né biðjum að leysa okkur frá peim. Við

gerum stundum loforð hugsunarlítið, en pað gerir

ekkert til; við verðum að eyða fé okkar, eyðileggja

gæfu okkar, og jafnvel láta lífið til pess að uppfylla

pau. I>etta lærði ég við hné mðður minnar. Ég
hafði sjálfur séð púsundum punda sterling helt í

prælslegan vin, til pess að uppfylla loforð, sem faðir

minn hafði gert sem skóladrengur, um að hjálpa hon-
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um áfram. „Fásiuna, fásinna!u hrópaði heimurinn;

en hver veit hvort þetta var rétt eða rangt? Við

vðfðum okkur í hinni ónógu kápu pessarar einu

dygðar, og héldum leiðar okkar. Við vorum vanir

að—en maður verður leiðinlegur pegar maður fer að

tala um forfeður sína; maður er pá líkur gamalmenni

sem gengið er í barndóm, en sem altaf er að raupa

af pví hve mikið hraustmenni hann hafi verið á yngri

árum sínum. Það er komið nóg af þessu. En samt

ekki meira en nóg, því ég hafði fiutt pessi trúar-

brögð mín með mér til Neopolia og bygt par altar

fyrir pau; og ég var að undirbúa hina dyrustu fórn

fyrir petta altari. Gerði ég rangt í því? Ég kæri

mig ekki um að bera pá spurningu upp,

„Líf hans er mitt líf; pví ég elska hann eins og

mitt eigið lífa . I>essi orð hljómuð i í eyrum mínum,

og pau virtust bergmála aftur og aftur í pögninni

sem varð á eftir peim; og slög hjarta míns, hið lif-

andi blóð, sem streymdi í gegnum líkama minn, svar-

aði þessum orðum. „Er petta sannleikuru
,

flaug í

gegnum huga minn. Var þetta sannleikur, eða

kænskubragð, göfug ósannindi, eða enn dýrðlegri

hugpr^ði? Ég vissi pað ekki. Orðin voru undar-

leg, en samt fundust mér pau ekki ótrúleg. Höfð-

um við ekki svo gctt lifað mannsaldra þessa stuttu

en viðburðaríku klukkutíma, sem við höfðum verið

saman í gamla, gráa húsinu? Og skilnaðurlnn í

kvöldkyrðinni hafði samtengt, J>ótt hann virtist slíta

böndin sundur. Ég held að ég hafi lokað augunum,



220

til J>ess að ég skyldi ekki sjá hiaa grönnu en tignar-

legu konu, sem stóð á milli dauðans og mín. Þegar

ég opnaði augun aftur, pá hafði Demetri og hinir

reiðu laggmenn hans hörfað til baka, og störðu út f

loftið sneypulegir og vandræðalegir, en kvennfólkið

hafði pyrpst utan um okkur, og lýstu svipir þess

geðshræringu og áhuga; ennisbreið og góðleg kona

úr hópnum hafði hlaupið til Phroso og gripið utan

um mitti hénnar, horfði í augu hennar, strauk hönd

hennar og hvíslaði í eyra hennar blíðri kvennmanns-

hughreystingu. Demetri steig eitt eða tvö spor

áfram aftur.

„Kondu ef f>ú porir !- 4 hrópaði konan til hans

eins djarflega, eins og hún hefði haft heila legión af

karlmönnum að baki sér. „A annar eins hundur eins

og pú að nálgast lafði Euphrosyne?“ Og Phroso

sneri andliti síau burt frá karlmönnunum og huldi

pað við barm konunnar.

X>á heyrðist kuldaleg, urgandi rödd, þrungin

beiskri reiði, sem huldi sig í uppgerðar gamni.

„Hvaða gamanleikur er petta, frændkona?“

sagði Constántine. „Elskar pú pennan mann? Þú,

drotning eyjarinnar—pú, sem hefur lofað mér eigin-

orði?“ Hann sneri sér að fólkinu og breiddi út

hendurnar.

„X>ið hafið öll heyrt“, sagði Constantine, „pið

vitið öll að við erum trúlofuð“.

Fólkið tautaði eitthvað pessu til sampvkkis.

„Já, þau eru trúlofuð“, heyrði ég hálfa tylft af peim,,
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sem næstir mér voru, tauta um leiö og f>eir litu for-

vitnislega til Phroso. „Já, pau trúlofuðust á meðan

gamli lávarðurinn var á lífi
u

.

I>egar hér var komið, fanst mér tími kominntil

að taka þátt í leiknum; ég gekk J>ví fram úr kvenn-

pyrpingunni, þrátt fyrir að Kortes hélt í mig og

hvíslaði að mér:

„Yarið yður, varið yður!u

Ég leit framan í hann. Andlit hans var preytu-

legt og fölt, eins og manns sem líður mikinn sárs-

auka, en hann brosti samt enn á sinn vingjarnlega,

breinskilnislega hátt.

„Ég verð að talau
,

sagði ég við Kortes. Ég
gekk áfram, þangað til ég var ekki nema sex fet frá

Constantine, og hörfuðu eyjarbúar undan mér. I>á

^ staðnæmdist ég og sagði hátt og skjfrt:

„Atti pessi trúlofun sér stað á*ur en pér giftust

konu yðar, eða skeði hún á eftir?u

Constantine hálf stökk upp úr sæti sínu, eins og

hann ætlaði að ráðast á mig, en hann hneig aftur nið-

ur í sætið, og aiidlit hans afmyndaðist af bræði og

tunn reif heiftarlega í grassvörðinn við hlið sér með
fingrunum. „Kona hans! u gekk í hvíslingum hring-

inn í kring, og allir virtust forviða.

„Já, konan hansu
,
sagði ég. „Eiginkonan, sem

var með honum pegar ég sá hann heima í mínu eigin

landi; konan sem kom hingað með honum, sem var í

litla húsinu uppi í hæðinni og sem Vlacho ætlaði að

draga f>aðan með valdi út í opin dauðann; konan,
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sem gisti í faDgelsinu J>arna yfir frá í nótt er leið*

Hvar er hún, Constantine Stefanopoulos? Eöa er

hún nú dauð og yður frjálst að giftast lafði Euphro-

syne? Er hún lifandi, eða er hún nú búin að læra

að pekkja leyndarmál Stefanopoulos ættarinnar? ,c

Ég veit ekki hvert gerði meiri áhrif hjá fólkinu,

tal mitt um ) onu Constaotine’s eða bendingin við-

víkjsndi leyndarmálinu. I>að þyrptist utan um mig,

svo ég var algerlega umkringdur. Ég sá ekki Phroso

framar; en Kortes prengdi sér aftur að hlið mér. Svo

horfðu allir á CDnstantine, þar sem hann sat með af-

myodað andlit og reif heiftarlega með nöglunum í

grassvörðinn.

„Hvaða 1/gi er petta?u hrópaði Constantine pá.

, Ég hef ekkert af neinni eiginkonu að segja. Það

er satt, að pað var kveunmaður í litla húsinu uppi

í hæðinoiu .

„Já, pað var kona í litla húsinu 44
,

sagði Kortes.

„Og húo var líka í fangahúsinu; en ég vissi ekki hver

hón var, og ég hafði engar skipauir fengið henni við-

víkjandi. Hún var horfin burt í morgunu . r
„Kvennmaðurinnn, sem við erum að tala um,

var kona ConstantineV 4

,
sagði ég. „En hann og

Vlficho voru búnir að brugga pað með sér að drepa
hans, svo að Constantine gæti gifst lafði Euphrosvue

e 'g’nast eyna sjAlfur* 4
.

Ait í einu hrOpaði D^œetri með mikium upp-

gerðar vifbjóð:

VÁ haun að halda lífi eftir að hafa borið fram

aðra eins l/gi gegn Constantine lávarði?M
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En engiun gaf gaum að orðum Demetri’s. Ég
hafði gert of mikil áhrif á fólkið til f>ess.

„Hver var konan
J>á,

og hvar er hún nú?tC

sagði ég.

Constantine var ráðagóður og slægur, og leit á

hinn dauða Ylacho. .

„Ég má ekki segja leyndarmál vinar míns^,

sagði hann með aðdáanlegu uppgerðar-drenglyndi.

„Og sviksamlegt hoífslag hefur lokað vörum

Vlacho’su .

„JáCí
,

hrópaði ég, „Vlacho drap gamla lá-

varðinn og Vlacho kom raeð þessa konu hing-

að til eyjarinnar! 1 sannleika, Vlacho þjónar

lávarði sínum eins dyggilega eftir að hann er dauður

eins og hann gerði á meðan hann lifði. I>ví nú eru

varir hans lokaðar. Jæja, nú—Vlacho keypti eyna,

og Vlacho drap Spiro, og nú hefur Vlacho drepið

sjálfan sig! Hvorki Constantine né ég höfum gert

neitt af okkur; f>að var Vlacho, sem gerði það alt

—

hinn nytsami Vlacho—Vlacho—Vlacho! Cí

^
I>að var sjón að sjá andlit Constantine’s, og

svipur hans varð ekki viðkunnanlegri pegar háð mitt

kom brosi út á andlitum sumra mannanna sem í

kringum hann stóðu, en aðrir bitu sig í varirnar, til

pess að stöðva bros sem voru að reyra að brjótast

fram.

„Ó, trúi 07 dy^'gi !>;ónu! íC h^ópaði $ r <dns og
ég væri að tiia til 5iiu> dauða Viacho’á. „Dungar
eru syndir pínar. Hainingjan gefi að pú ver^ir

náðaður! t{
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Ég vissi ekki hvaða spil Cofcstantine hafði á

hendi. Ef honum hafði tekist að nema konu sína

burt, annað hvort sviksamlega eða á annan hátt, p>á

voru horfurnar betri fyrir hann; en ef hún var enn

frjáls, lifandi og frjáls, f>á spilaði hann hættulegt

spil, og pað var hætt við að spilið færi algerlega út

um þúfur fyrir honum. En hann var nú neyddur til

að slá út; ég hafði haft svo mikil áhrif á fólkið, að

pað ætlaðist til meira af honum en eintómum mót-

mælum.

„ÚtlendingurÍDn, sem kom hingað til að stela

eyju okkaru
,
sagði hann og kveykti aftur fordóm á

móti mér með orðum sínum, „spyr mig hvar konan

sé. En ég spyt hann að pví—hvar er hún? t>ví

f>að er hans að koma með hana fram fyrir ykkkur,

svo hún geti sagt ykkur hvort ég, Constantine Stef-

anopoulos, er að ljúga að ykkur. En hvað er annars

langt síðan að pið hafið farið að efast um orð man as

af Stefanopoulos-ættinni og fóruð að trúa útlend-

ingi betur?“

£>essi áfryýun hans hafði áhrif á eyjarbúa. I>eir

tóku henni með lágu gleðiópi.

„t>ið pekkið mig, þið pekkið æt^mína“, hiópaði

hann. „En samt hlustið pið á örþrifa-orð manns sem
berst fyrir lífi sínu með lygum! Hvernig á ég að

gera ykkur ánægða? t>ví ég hef ekki kvennmann
penna undir höndum. Ea heyrðuð pið ekki til mín
f>egar ég sór frændkonu minni ástir og trygðir frammi
fyrir gamla lávarðinum, sem nú er dauður? Er
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m : ður, sem líklegt er að sverji rangan eið? Á ég
sð vinna ykkur eið nú?í:

Straumurinn var nú aftur farinn að renna sterkt

með honum. Hann hafði kaliað sér til hjálpar föður-

landsástina og gömlu hollustuna, sem batt Neopalia-

búa við ætt hans, og þetta brást honum ekki. Eyj-

&r*búar voru reiðubúnir til að trúa honum ef hann

ynni þeim eið.

„V'innið pá eiðinn!‘ c hrópuðu þeir. „Sverjið

okkur pað við hina helgu mynd, að J>að sé lygi sem

útlendi maðurinn segiru .

„Við hina helgu myod?u sagði h&nn hikandi.

„Er það ekki of mikill og heilagur eiður til að vinna

í svona málefni. Nægir ykkur ekki drengskap&r*

orð mitt?’ ,>

En gamli presturinn gekk dú að Constarjtine

og sagði:

„I>etta er mikilsvarðandi málefni, í pað snertir

mjög heiður ættar yðar, lávarður minn, og mannslíf

er par að auki í veði. Er nokkur eiður of stór pegar

vheiður og líf er í vogarskálimn? Leggið líf yðar á

mótl lífi bans, pvi sá sem vinnur pannig eið rang-

lega, verður ekki langlífur í Neopalia. Við vernd-

um heiður hins helga Tryphons héru .

„Já, sverjið við myndinau
,
hrópaði fóikið. „Dað

nægir okkur, ef pér sverjið við myndina !* 4

Jeg sá glögt, að Constantine var ekki ástfanginn

í þessari tillögu, en bann sampykti hana ólundarlítið,

og lét í )jósi að hann gerði tér að góða ástæðu
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,gamla prestsins með f>ví að ypta öxlum hálf fyrir-

litnicgarlega. Fólkið tók sampykki hans með aug-

sýnilegri gleði, að undanteknum Demetri, sem horfði

á hann með efaseradar-svip. Demetri vissi sannleik-

ann í málinu, og pótt hann gæti skorið raann á háls

með Jéttri lund, pá mundi hann hafa hikað sér við að

neita, að hann hefði unnið verkið, ef hann hefði verið

látinn sverja pað við hina helgu mynd. Samvizkan

verkar stundum á undarlegan hátt, með því hún gerir

stundum minni syndina að stærri synd, og kreppir

3man svívirðilegustu glæpi, til pess að stækka hina

fyrirgeíanlegri bræður peirra. Nei, Demetri mundi

ekki hafa svarið við myndins; oo pegar hann sá að

kornið var með hana til Constantine, pá hörfaði hann

burt frá leiðtoga sínum og ég sá að hann signdi sig

í lanmi. En Constantine, sem trúleysið,er hann hafði

lært í Vestur-Evrópu, hafði gert frjálsan að iðka

glæpina, er hann hafði lært í xVustur-Evrópu, lét sér

ekki pvílíkt smáræði fyrir brjósti brenna; pegar búið

var að endurtaka allar serimónfurnar, sem viðhafðar

voru fyr um daginn við eið gömlu konunnar, í stóru

sem smáu og mjög hátíðlega, pá sór Constantine eið-

inn e:ns djarflega og bægt var að óska eftir, og p&ð

leit út fyrir, að hann hefði £>annig ritað dauðadóm

minn í hinum lognu orðura áínum. Dví pegar hano

var búinn að vinna eiðinn (öll hin óttalegu3tu nöfn á

himnum höfðu verið ákölluð í meinsæ i hans) og^hann

hætti, segjandi „ég hef unnið eiðinna
, pá litu silír

mennirr>ir, sem 1 kringum hann stuðn, á mig og virtust
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spyrja mig pegjandi, hva5 ég hefði nú fram að bera

mér til vægðar. En ég notaði tækifærið tafarlaust

og sagði stillilega

:

„Látið Deraetri sverja, að svo framarlega sem

hann veit, pk hafi Constantine lávarður ekki svarið

annað en sannleikannu .

„Þetta eru undanbrögð! u hrópaði Constantine

épolinmÓðlega. „Hvað skyldi Demetri vita um
petta raál? 4

„Ef hanm veit ekkert um pað, þá er létt fyrir

hann að vinna eiðinnu
,
sagði ég. „Eyjarbúar, maður

ætti að fá tækifæri til að frelsa líf sitt ef unt er. Ég
hef gefið ykkur eyna ykkar aftur. Gerið petta fyrir

mig. r.átið Deraetri vinna eiðinn. Ó, lítið á mann-

inn! Sjáið pið ekki að hann titrar; andlit hans föln*

ar upf>; svitinn springur út á andliti hacs. Hvers

vegna, hvers vegna? Látið hano sverja!-*

Éor hefði ekki komið áformi mínu fram ef andlit

fantsins hefði ekki borið vitoi á móti honum. I>a>ð

var eins og ég sagði
;
hann föln&ði rpp og'éyit&dögg

stóð á enni hans; hann reyndi að ræskja sig* pví

kverkar h&ns voru purrar, en hann sagði ekki orð.

í>á hrópaði Constantine og sagði: „Yindu eiðinn,

aulinn pinn. vindu eiðinn !
4

„Látum Demetri einnig sver.ja“, sö^Tðu nokkrir.

„Já, pað er létt fynr hano ef hann veit ekkertu .

X>á kora Phroso skyndilega út úr byrpingunni

og hrópaði: '

„Já, látum hann sve'j'i. Hver er foringi Lér



228

Hef ég ekkert vald?^ lAtum hann sverja! u Og um
leið gaf hún prestioum bjóðandi teikn um að hlýða.

var komið með hina hel^u mynd til Dem-
etn’s; hann hörfaði frk henni, eins og J>að mundi

verða bráður bani hans að snerta hana.

„í nafoi almáttugs guðs, svo framarlefra sem J>ú

væntir pér miskunnar hans; í nafci drottins vors og

frelsara, svo framarlega sem J>ú biður hann meðaumk-

uriar með J>ér; 1 nafni hins biessaða heiDga anda,

h’-ers orð er sannleikur; við hina heigu mey, cg við

vorn heilaga dýrling

—

l(
,

byrjaði gamli presturinn

eiðspjallið. En Démetri hrópaði með hárri röddu:

„Farið burt með hana, farið burt með myndina.

Éíf vil ekki vinna eiðinn.‘‘>

„Látum hann sverjau
,
sagði Phroso, og nú end-

urtók öll pyrpingin skipun hennar með grimmilegum

ákafa.

„Látum hann sverja, að hann skuli segja allan

g <nnleiKarm um pað, sem hann veit, og draga ekkert

iir d'-n, samkvæmt eiðspjallinuu
,
sagði presturinn og

hélt átram að J>y 1 j a upp úr handbók sinni.

„Hann skal ekki sverja eiðinnu
,

hrópaði Oon-

stat tine og stökk á fætur. Ea hann var að tala í

dwuf eyru, og ávaun sér ekki annað en nýfæddan

grun.

„Dað er siður bér á eynni“, sagði fólkið í urr-

axvdi róm. „Detta hefur verið gert á Neopalia í ó-

muna t\ðu .

„Já kw
,

sfvgði presturinn, „í ómuna tí
A hefur
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mðnmzm v ;rið heiœilt að heirnt-t f>eaoan.e** «í hverj-

um helzt s þeir höfðu grunaðan, V'iodu eiðiorj*

Demetri, ins og lafði Enpbrosyne skiju-u ‘>ér. og

eins o^ Iöí . vor bj<5ðduu . Og svo las hanu upp pn^

sem eftir \ar a£ eiðnum.

DeD3e>ri leit í kringum sig*, til h^egri op td

vinstri, og svo aftur til hægri. Haoo var a: hugsa

um að koma t burt, en það var engi nu vegur til að

sleppa, þvíáalla vegu var leiðin varin homira. linud-

leggir hans féllu afllausir niður með síðurxura.

„Verð ég látinn fara mína leið ótrehidur ef ég
segi sannleikann?u spurði Demetri ólnn .

1 olega.

„Já,“ sagði Phroso, „ef pú segP samleikanc V-

dráttarlauöt,
i>á

skalt pú sleppa .óraenUur að ölia

leytiu .

Allir komust nú í ákafa geðshræHnou
,

|>ví j )e*

metri vann eiðinn, og Constantine honð á hanu n^-

fölur og áhyggjufullur. Svo varð algorð [>ögn í

nokkur augnablik, en strax á eftir laust upp undc*

unar ópum, pví Demetri sagði: „Fylg ; ð mér eft ru
,

sneri sér síðan við í áttina til þorpsios, reiðubúmu

að leggja af stað þangað- „Fylgið mér eftir . enrj.

urtók hann; „ég skal segja sannleikann. iiig hf f

þjónað lávarði mínum ^yggilega
5
ea sá’iii er mam s

eigin eign. Enginn herra katipir sál raauns. Kr
skal segja sannleikann.u

Breytingin á tilfinningum fólksins sy^di sig í

því sera nú skeði. Samkvæmt bendingu írá piest-

inum tók Kortes og annar maður simi undu hvom
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handlegor á Constiintine og lyftu honu n á fætur.

Hann var nú allur titrandi, og gat varla borið fæt-

urna hvorn frara fyrir annan. Réttvísin var nú á

hælum hans, og hann var hiiglífcill í raur og veru.

Við höfðum hann þannig með okkur í J>
rpingunni,

°g fylgdum Demetri eftir «f pingstaðnum inn í mjóa,

bratta strætið, sem lá frá sjónum upp í gegniim porp-

ið. Eo^inn sajjjði orð á leiðinni; ég gekk í miðið,

en á undan mér var Phroso, og h^jt konan, er hafði

hucrerað hana, handleggnum enn utan um mitti

hennar.

Demetri gekk á undan okkur hratt og einbeitt-

lega; en þegar hann var fram undan dyrunum á gisti-

húsinu, er hafði tilheyrt Vlacho (sem nú lá liðið lík á

grasfletinum niður við sjóinn), stanzaði hann snögg-

lega; en svo beygði hann upp að dyrunura og gekk

inu í húsið. YiÖ fylgdum honum eftir iun í það, og

höfðu gæzlumenn Constantine’s hann með sér pang-

að. Við gengum í gegnum hið stóra herbergi niðri,

en fórum síðan út úr húsinu aftur, út í umgirtan

garð, er lá hallandi niður að sjónum og sem þeim

megin var varinn lágum steinvegg. I>ar stanzaði

Demetri.

„Ég segi pað undir eiðinn, sem ég hef svarið,

og vitandi að guð heyrir orð mín, að ég vissi ekki

hver þessi kona var, Cfc sagði Demetri. ,.En í gær-

kveldi skipaði Vlacho mér að koma með sér til húss-

ins uppi í hæðinni og sagði við mig, að ef hann kall-

aði á mig,
f>á

skyldi ég koma og hjálpa honum til að
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foera hana nauðuga. til húss Constantine’s lávaröar.

Hann kallaði á mig, og þegar ég kom með Kortes

fundum við Vlacho deyjandi á gólfinu. Kortes vildi

ekki leyfa mér að snerta konuna, og skipaði mér &ð

vera kyr hjá Vlacho. En pegar Kortes var farinn

og Vlacho dáinn, pá hljóp ég mína leið og sagði

Constantine iávarði hvað skeð hafði. Lávarðurinn

var mjög óróiegur og skipaði mér að fara með sér.

Við komum svo báðirjhingað til þorpsins, og urðum

samferða að fangahúsinu“.

„Detta er 1/gi, svivirðilegasta l/gi!* 1 hrópaði

Constantine, en honum var skipað að pegja. og De-

metri héit áfram stiililega og sagði:

„Degar við komum að fangahúsinu, var Kortes

þar á verði; Constantir.e lávarður spurði hann hvern

hann hefði sem íanga, og pegar hann heyrði að pað

var Eagiendiijgurinn, pá reyndi hann að fá Kortes

til að framselja hann; en Kortes neitaði að gera þ&ð

nema hann fengi skipun til þess frá lafði Euphro-

syne. Dá spurði Constantine: ,Befur þú ann&n

fanga, Kortes? 4 Og Kortes svaraði og sagði: ,Dað

er hér kona, sem við fundum í litla húsinu uppi í

hæðinui; en pér gáfuð mér engar skipanir viðvíkj-

andi henni, hvorki pér né lafði Euphrosyne c
. ,Mér

er sama um hana c

,
sagði Constantine lávarður og

ypti öxlum, og svo sneri haan sér við og gekk spöl-

korn upp eftir strætinu. Slðan kraup ég niður með
lávarðinutD, að boði hans, í skugga húss nokkurs og

beið par. Eftir all-langa stund sló klukkan tvö, og
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sáum við
f>á

að Kortes kom út úr fanorahúsinu, og

kom konan út á eftir honurn. Við vorum nú ein~

ungis 50 fet frá £>eim, og f>ar eð vindurinn stóð frá

þeim jfir til okkar, pk heyrði ér hvað f>au töluðua .

„I>etta skeði alvetír eins og hann segiru
,

greip

Kortes fram í með hátfðlegri röddu. „Éor lofaði að

hálda f>essu leyndu, en nú álít égr skyldu mína að

skjfra frá öllu, sem é& veit um f>etta málu .

„ ,Ég má til að fara til lsfði EuphrosyneS sagði

hún við Kortesu
,

bélt Demetri áfram. „ ,Ég verð

fyrir alla mimi að seg-ja henni nokkuð, sem ég veit c
.

Kortes sagði p$: ,T/ifði Euphrosyne heldur t-il í húsi

prestsins. I>að er tíunda húsið til vinstri handar

f>egar pér gangið upp hæðina c
. Hún pakkaði Kortes

fyrir sig, en síðan fór hann inn í faDgahúsið og við

sáum hann ekki framar. Konan gekk hægt og

hræðslulega upp strætið; Constantine lávarður hló

ofur lágt, par sem hann kraup við hlið mér, og sneri

silkiklút saman milli handanna. I>að var enginn á

ferli á strætinu nema lávarðurinn, konan og ég. Og
f>egar hún gekk fram hjá okkur, stökk lávarðurinn á

hana og sneri klútinn yfir munn hennar áður en hún

gat hljóðað upp. Síðan lyftum við henni upp og

bárum hana hratt niður eftir strætinu; við komum
hingað, að húsi Vlacho’s; hurðin var opin, pví Vlacho

var farinn út; engr’nn vissi ennpá, að hann mundi

rldrei koma hingað lifandi. Við bárum konuna hratt

í gegnúm húsið, hingað sem við nú stöndum, og

lögðum hana á jörðina; Constantine batt hendur
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bennar og fætur, svo hún lægi kyr; hann hafði'pegar

bundið fyrir munn hennar. Að £>ví búnu fór Con-

stantine með mi^ ofurlítið afsíðis, tók fimm gullpen-

inga upp úr bnddu sinni, horfði í au^u mér og sagði:

,Er petta nóg?* Ég skildi hvað hann átti við og

sagði: ,já, J>að er nóg, lávarður minn‘;
f>á tók hann

í hönd mína, prfsti peningunum í hana og fór sína

leið, án J>ess að koma aftur nærri konunni. En ég
lét hina fimta gullpeninga í buddu mína, dró hníf

minn úr skeiðum, gekk yfir pangað sem konan lá,

stóð J>ar kyr í nokkur augnablik og athugaði hvar

b°zt mundi að stinga hana til bana. Dað var bundið

fyrir munn hennar og hún bundin á höndum og fót-

um, svo hún lá þarna þegjandi og hreifingarlaus.

En pað var heiðríkt loft og stjörnuljós, svo ég sá að

augu hennar horfðu stöðugt í augu mín. Ég stóð

parna yfir henni um stund* með hnífinn í hendinni;

svo kraup ég á kné við hlið hennar, í J>ví skyni að

stinga hana. En augu hcnnar brendu sig inn í hjarta

mitt, og alt 1 einu virtist mér að ég heyra Satan við

hliðina á mér, ýskrandi af hlátri, og að hann hvísla að

mér: ,Stingdu hana, Demetri, stingdu! Ert f>ú ekki

glataður fyrir löngu, hvort sem er? Stingdu hana! 4

Og ég f>orði hvorki að líta til hægri né vinstri, pví

ég fann að djöfullinn var við hliðina á mér. Ég lét

J>ví augun aftur og greip fast utan um skaftið á

htiífi mínum; en augu konunnar drógu augu mín op-

in aftur, pótt ég reyndi til af öllum mætti að halda

peim lokuðum. Svo fanst mér að margir árar væri
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í kringum mig, og [>eir virtust vera kátir og segja:

,Ó, við eigum hann! Já, við eigum Demetri. Hann
íreraur J>etta verk vafalaust, og J>á eigum viö hann

vissulega! 4 Alt í einu fór ég að gráta; og J>egar

gráturinn kom, J>á lýsti einhvers konar geisli upp

augu konunnar; augu hennar urðu eins og augu

hinnar heilögu Maríu meyjar, eins og J>au eru á

myndinni í kirkjunni; méc var ómögulegt að stinga

konuna. Ég íleygði hnífnum frá mér og grét Há-

vaði sá, sem árarnir höfðu gert, hvarf við gráttinn;

en í staðinn virtist mér ég heyra rödd að ofan, sem

sagði blíðlega við mig: ,Hef ég ekki dáið til pess

að sái pín skuli lifa, og pó ætlar pxx að deyða hana

sjálfur, Demetri?* Ég veit ekki hvort nokkur talaði;

en nóttin var mjög pögul, og ég var óttasleginn og

kallaði upp lágt: ,Æ, ég er aumur syndari! 4 Ea
röddin sagði: ,Syndgaðu ekki framar 4

, Og augu

.
konunnar sárbændu mig. En svo lukust J>au aftur,

og ég sá að J>að vár liðið yfir hana. Og ég lyfti

henni blíðlega upp af jörðinni og bar hana yfir penn-

an blett, sem við stöndum áct
.

Demetri pagnaði, og stóð pegjandi og hreifing-

arlaus í nokkur augnablik; enginn annar sagði

eitt orð.

„Ég bar hanacc
,
sagði Demetri, „yfir um parna,

sem veggurinn endar; pví ég vissi, að bárið hans

Vlacho’s var J>ar. Bárhurðin var læst, en ég lagði

konuaa niður, fór pangað sem hnífur minn lá, opn-

aði lásinu með honum, bar konuna inn í hásið og-
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lagði hana á gólfið. Síðan fór ég inn í húsið og

kallaði á Panayiotu, dóttur Viacho’s, sem ég var

kunnugur. Þegar hún kom, bað ég hana að hafa

gætur á konunni þangað til ég kæmi aftur og sagði,

að Vl&cho hefði skipað mée að f&ra hingað með hana;

pví ég hafði ásett mé? að koma aftur að nokkrum

klukkustundum liðnum og fara rneð konuna á ein-

hvern óhuitan stað, ef ég gsöti fundið nokkurn slík-

an stað. Panayiota, sem ótt&ðist Vlacho og pótti

vænt um mig, lofaði mér eiolæglega að annast kon-

una og sjá henni borgið. Að p í búnu hljóp ég á

eftir Conssantine lávarði og fann hann í húsinu; ég
sagði honum að ég hefði uanið verkið, sem hann fól

mér að viona, og að ég hefði falið líkið hér; og ég
bað um levfi tii að mega fara til b*ka og grafa gröf

fyrir líkið, eða f&ra með pað út á sjó. fía hann sagði:

,I>að er nógur tími til að gera pað í kvöid. f>á verð-

um við lausir við öll vandræði okkar. Veit nokkur

um petta? 4 Ég svaraði fljóifærnislega: ,Já, Panay-

iota veit um það fc

. fía hanu varð mjög roiður út af

pessu, því hann óttaðist, að Panayiota mundi koma
upp um okkur; þegar ég nú sagði honum að Panay-

iota væri unnusta mín,
f>á

sefaðist hann; en ég gat

samt ekki fundið tækifæri til að yfirgefa lávarðinn

og koma aftur hingað til konunnaru .

Demetri hafði nú lokið sögu sinni. Phroso leit

ekki á neinn af okkur, en gekk Jéttilega yfir á blett-

inn, er hann hafði 1/st. Þ&r var lágur kofi, og var

sterk tréhurð fyrir honum. Phroso barði á hurðina,
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eo enginn opaaði hana að innan. Phroao benti Kort-

es að koma og opna hurðina, og varð hann að neyt^
orku sinnar til pess, því henni hafði verið lokað á

einhvern hátt að ianaa. Ivorte3 fór sem snöggvast

inn í húsið, en kom síðan út aftur og crerði teiku með
hendinni. Við pyrptumst í kringrum dyrnar, og var

ég einn af peim sem næstur £>eim var. I>ir mætti

manni einkennileg sjón. I>ví á gólfinu sat þrifleg

stúlka og hallaðist upp að einum kofa veírgnum;

augu stúlkunnar voru aftur, varirnar opaar og hún

andaði pungt og regluleg«; Panayiota hafði vakað

dyggilega alla nóttina, en svaf nú á verðinum. En
hún hafði ekki svikist um að gæta skyldu sinnar; pvi

í kjöltu hennar hvíldi höfuð konunnar, sem D^metri

hafði ekki haft hjarta til að drepa; böndin, sem hún

hafði verið bundin með, lágu á gólfinu við hlið henn-

ar; koaan var mjög föl og það voru dökkir hringir í

kringum augu hennar, en hún hafði verið orðin al«
,

gerlega yfirkomin af preytu og áhyggjum, svo hún

svaf nú eins og steinn. Við stóðum þarna um hríð

og horfðum á pessa einkennilgu sjÓn — f>að var eins

og bjartur friðargeisli brytist hér gegnum hin di « mu
reiðiský.

„I>ey! u sagði Phroso mjög mjúklega, gekk að

hinni sofandi konu, kraup á koé hjá henni og kysti

konu Constantine’s blíðlega á ennið. „Guði sé lof tu

sagði Phroso lágt og kysti hana aftur.
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XII. KAPÍTULI.

L’ÓG OG REGLA.

Loksins virtist lukkahjóiið hafa snúist mér í vil,

snÚQÍogar f>ess hafa borið hamiogju míaa upp á efri

brúnÍQR. I>ví pað, að Francesca hvíldi þarna með
hofuðið 1 kjöltu Panayiotu, var sterk sönnun fyrir að

sagao, sem neydd hafði verið út úr Ðem'strimeð

eiðnum, var sönn, og orð hans, „sjáið!*‘, voru nú ó-

nauðsynieg til f>e3S að vitoisburður hans væri tekinn

gildur. Af vörum kvennfóiksins heyrðist lág með-

aumkunar-suða, en af vörum karlmanuanna kom
reiðiprungið urr, sem sýndi, þótt þeir reyndu að

dylja pað, hinar sáru tilfianingar sem vöknðu í brjóst-

um þeirra út af því, hvíiík hætta hinai varnarlausu

konu hafði verið búin og hún að eins umfiúíð.

íkelsun hennar hiaut að hafa freisun mína í för með
sér: pví petta hafði eyðileg'gringu rnanns hennar,

fjandmanns míns, í för með séc.

Kortes og annar maður til drógu Constantine

Stefanopoulos með sér, paugað tii hann var einungis

nokkur fet frá konu sinn v
;
eDglnn la^ði bonum lið

eða þyktist út af hinum órajúku átökura, sem hann

varð fyrir hjá Kortes. Og einmitt á meðan Con-

stantire stóð þarna andspænis hinni sofandi konu
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sinni, vaknaði hún ég Panayiota við hinn lága ys og

pys 1 þyrpingunni. Þær litu fyrst óttaslegnar hvor

framan í aðra, en svo störðu f>ær á okkur; síðan

rak Fraccesca upp hljóð, stökk 4 fætur, hljóp yfir til

mín, féll á kné frarnmi fyrir mér og hrópaði: „I>ér

frelsið mig, lávarður minn, f>ér ætlið að trelsa mig?u

Demetri hengdi niður höfuðið, er virtist lýsa hálf

mótpróafullri iðrun, en saman við þetta var auðsjá-

anlega biönduð ánægja yfir guðhræðslu sjálfs hans;

Conastantine bsit sig í varirnar og vætti pær með
tungunni, hnefar hans voru kreptir, hann gaut aug

unum flóttalega frá einum til annars, eins og haun

væH að leita að vinum eða óttaðist að f>ar væri ein-

hver hegnandi hönd. En Phroso sagði við Francesca

með hinni mjúku og hreinu rödd sinni:

„Dér purfið ekkert v ð óttast framar, f>ví eann-

leikurinn hefur veri,ð leiddur í ljós u

I>Ó augu hennar forðuðust að líta. á mio*, pá
hvíldu pau lengi með viðkvætnri hluttekningu á

konuniii, sem enn kraup /rammi fyrir mér. Hún var

kyr parna pangað tii Phroso gekk til hennar og

reisti hana á fætur, en aldraði presturion hó? upp

raust sína og þakkaði guði með nokkrum heitura

orðum fyrir opiaberunina, sem orðið hafði fyrir nafn

bins heilaga djfrlings eyjarbúa. Hvað mig snerti, pá
létti ég 'd srér byrðinni með löngu og djúpu and-

varpi f>ungar áhyggjur höfðu stöðugfc hvílt á tnér í

marga klukkutíma, og f>að preytir sérhvern rnann

að vera svo gott að berja á dyr dauðans lið'angan
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daginn. Ea pvínœr á sama augnablikinu sem áhyggj-

urnar útaf mínu eigin lífi hættu (það er hlutur sem

hræðilega hætt er við að algerlega fylli huga manns),,

f>á fór ég að hugsa um vini mína, sem ég vissi ekki

hvað um hefði orðið; fór að hugsa um Phroso, sem

hefði sagt—ég vissi varla hvað hún hafði sagt.

Skyndilega hóf hin sterka raust K<l rtesar sig

hátt upp yfir hina lágu suðu og hótunaryrði pyrp-

ingarinnar, og hann sagði:

,.0g hvað skal segja um penn&n mann; hvað á

að gera við hann, sem ég held hér, við hann Con-

stantine Stephanopoulos? Því harn hefur aðhBÍst

alt sem hinn útlendi maður befur ]ýst yfir að hann

hafi gert sig sekan í: hann hefur dregið lafði Euphro*

syne á tálar; hann hefur siálfur játað að hann hafi

drepið gamla lávarðinn, prátt fyrir að hann vissi vel

að gamli lávarðurinn hafði látið undan. 44

Kona Constantine’s sneri sér skyndilega að

Kortes og sagði:

„Drap bann gamla lávarðinn? Hann sagði mér

að pað hefði verið Spiro, sem hefði stungið hatn í

hitanum og ryskingunum i4
,

„Já, Spiro eða Vlacho, eða hver ancar, §em hon-

um datt í bug“, sagði Kortes og ypti öxlum. „I>að

var enginn hörgull á lygum 1 munni hansu .

En gamla gremjan var enn ekki alveg horfin

J>ví einn eða tveir menn 1 pyrpingunni sögðu

nöldrandi róm:

„Gamli lávarðurinn seldi eyna 44
.
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„Lét hann lífið fyrir f>á sök?* 4 hrópaði Francesca

með fyrirlitningu. „Eða er ekki sannieikurinn sá,
t

að ég væri orsök í dauða hans?u

Allir stóðu forviða í nokkur augnablik og störðu

á konuna.

„Já,u hélt Francesca áfram, „ég álít að ég hafi

dauðadæmt garala lávarðinn pegar ég fór til hans og

sagði honum sögu mína og bað hann um vernd.

Constantine kom að okkur og heyrði að hann ávarp-

aði mig sem konu bróðursonar síns, einmitt seinni

part sama dagsins sem hann var myrtur. Getur

pessi maður, Constantine, neitað f>ví? Get <r hann

neitað, að gamli lávarðurinn beið einmitt eftir að

Euphrosyne kæmi heim, til pess að segja henni hver

ég væri, þegar munni hans var lokað í bréð og lengd

með sviksamlegum hnífstiog?- 4

Þessi síðasta upplysing, sem syndi nýja og ill-

mannlega ástæðu hjá Constantine í staðinn fyrir það

er hann hafði reynt að láta gilda sem fyrirgefanlegan

ofhita í föðurlands-ást, svifti hann hinum síðustu með-

haldsmönnum. Hann virtist skilja til fulls í hvaða

kiípu hann var, augu hans hættu að leita að með-

haldsmönnum og horfðu til jarðac í pungri örvænt-

ingu. X>að varð nú enginn maður til að veita hon-

um vörn, hvorki í crði eða verki; reiði fólksins útaf

að hann hafði dregiö pað á tálar og notað pað sem

verkfæri sitt, brycdi hatur pess til hans. Orð konu

hans o'lu d ér engrar undrunar, f>ví ég hafði frá upp-

hafi álitið að hann \ e
f
ði iaft einhverja heimulega á-
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stæðu til að fremja níðingsverkið, og að hann hefði

notað hina hamslausu vitleysu eyjarbúa til þess að

koma fram augnamiði sjálfs sín. I>að var nú aug-

Ijóst, hvert augnamið hans hafði verið. I>etta sk/rði

hvers vegna hann hafði framið gltfpinn, og syndi

enn fremur, að pað hafði verið full ástæða fyrir ótta

peim og vantrausti, sem kona hans lét í ljósi í fyrsta

skiftið, sem ég átti tal við hana í litla húsinu uppi í

hæðinni. En Francesca leit burt frá manni sínum

strax og hún var búin að skjóta pessari banvænu ör

sinni, tók í höndina á Phroso og stóð begjandi.

Kortes virtist nú takast á hendur að vera ieið-

togi, með þegjandi sampykki hinna—pví Phrosi gaf

ekkert teikn—hann leit framan í landa sína, sem

stóðu í kringum hann, til pess að lesa úrskurð máis-

ins út úr andlitum þeirra. Hana fann par leiðbein-

inguna og sampykkið, sem hann var að leita að.

„Við megum ekki aflífa nakkurn mann á messu

hins heilaga Tryphonsu
,
sagði Kortes.

]>að var auðvelt að iesa dóminn úr pessum orð-

um, prátt fyrir pað hve óbein pau voru. fíyjarbúar

skildu hvað Kortes var að fara, og sampyktu dóminn

með djúpri og harðneskjulegri suðu; kvennfólkið

fylgdi dæmi karlmannanna, og svipur pess varð há-

tíðlegur og pað fölnaði í andiiti; sökudóigurinn

skildi glögt hinn óbeina dauðadóm sinn, og hálf hné

nú niður í höndum mannanna, sem öllu fremur héídu

honum nú uppi en hé-du hoourn sem fanga. „Ekki

pennan dag, heldur á morgun il
,
s?ígði Kortes. Rödd



242

fólksins hafði þannig talað fyrir munn Kortesar, og

enginn bað Constantine vægðar eða umi frestun

dpmsins.

„Ég ætla að fara með hann til íangahússins og

geyma hann f>ar
íl

,
sagði Kortes; en gamli presturinn

sagði með lágri röddu: „Guð sé honum náðuguru .

E>á stökk Ph oso skjndil ga pangað, sem Kortes

stóð, spenti greipar og augu hennar sárbændu hann

að le
:

ta að einhverri átyllu fyrir vægari dómi. Hún
íalaði ekki orð, en sérhver af okkur las hina heitu

bæn út úr andliti hennar. Kortes leit aftur í kring-

um sig; andlit fólksins I/sti viðkvæmni, sem ekki

hafði sést f>ar áður; en viðkvæmnin á;ti við meðal-

gangarann, en að engu leyti við glæpamanninn.

Kortes hristi höfuðið hátíðlega. Phroso aneri sér að

konunni, sem hafði hughreyst hana áður, og huldi

andlit sitt við barm hennar. Constantine, sem sá nú

að hin síðasta von var horfin, riðaði á fótunum og

féll í fangið á manninum, sem hélt honum ásamt

Korter, en fram af vöru:n hans kom löng og lág ótta-

og örvæntingar stuna, sem hræðilegt var að heyra,

jafnvel af vörum jafn seks manns eins og hann var.

E>annig var mál Constantine’s Stefanopoulosar prófað

og dauðadómur kveðinn upp yfir honum í garði

veitingahússins hans Vlacho’s i Neopalia. Að því

búnu var Constantine borinn út á strætið, sem lá til

fangahússins, og fylgdum við öll honum eftir stein-

pegjandi. Garðurinn varð tómur, en mjóa stræíið

arð troðfuit af þyrpingunni, sem fylgdi Kortes fogs
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nagsnuoi eftir pangað til p>eir voru komnir inn í

fangahúsið og höfðu lokað hurð þess á eftir gér.

I>á leit Phroso sem snðggvast í augu mín

—

fyrsta skifti J>enna !ag—og las ég í J>essu augnatil-

liti gleði yfir J>ví, að ég vnr nú éhultur; en hön leit

strax niður fvrir sig, þegar augu mín mættu augum
hennar, og sneri sér uncan vazfdræðalega. Htin

mundi nú eftir yfirlýsirgu sinni, sem hón hnfði

gleymt eitt augnablik af gleðinni, og kinn&r hennar

urðu fagurrauðar. Ég leit
J>á

hurt frá henni, og

augu mín sveimuðu niður eftir hinu hallandi stræti

og út á sjóinn. Ég var á J>ví augnabliki &ð hugsa

um hana og ekkert ann&ð.

„Ó, eyjan mín! Yndislega, keypótta evjan mín!u

Þá braust suögt og ósjálfrátt óp fram af vörum
mínum, ég lyfti upp hendinni og benti á höfuina og

hinn bíáa sjó utan við haoa. Allir horfðu í áttiua

sem fingur minn benti í, augu allra störðu á hið sama

og ég starði á. Fyrst steinpögða allir í nokkur

augnablik og stóðu á öndinni—voru forviða—-en síð-

an lirópuðu allir einum munni, ýmist með skrækum
eða djúpum róm, lágum af ótta eða háum af geðs-

hræringu:

„Landstjórinn! Landstjórinn! %<

I>ví fallbissubátur skreið hægt fyrir gufuafii inn

á Neopalia-höfn, og tyrkneska fiaggið blakti á stÖDg

á honurn.

E>essi s^óq olli mikilli breytingu. Mér fanst

ekki nema augnablik pangað til öll f>yrpingin í
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kringum mig var borfiD, strætiö var orðið tómt og

húsin til beggja handa gleyptu hina áköfu íbúa sína.

Kortes og fangi hacs voru hinir einu, sem ekkert

vissu um þennan nýja atburð; Phroso og Francesca

e'mar stóðu kyrrar: Demetri var að laumast burtu,

gamli presturinn var kominn á leiðina heim til sín,

pað var búið að taka hlerana frá gluggunum á veit-

ingahúsi hins dauða Ylacho’s og vinnukonurnar par

voru önnum kafnar að undirbúa alt til að taka á

móti gestum. Ég stóð parna, og enginn leit eftir

mér eða gaf mér nokkurn gaum; J>að leit út fyrir að

ég væri fallinn í gleymsku. Hátíðarhald, uppnám,

rannsókn og sakfellÍDg virtist alt hverfa eins og

draumsjónir; fáninn sem blakti á kanónubátnum,

kom öllu í rétt horf og færði alvöru lífsins yfir alt, en

batt enda á hinum skáldlega sjónleik, sem við höfð-

um verið að leika, svo pað hefði átt vel við að annar

Alexander eineygði hefði kveðið. Hvernig hafði

landshöíðinginn komið fyr en von var á honum, og

hvers vegna?a

„Denny!M kallaði ég upp ósjálfrátt og voDgóð-

ur, og svo hljóp ég eins og hinir óhreinu andar, sem
Demetri hafði heyrt til, væri á bælunura á mér, niður

eítir bröttu götunni og fram á bryggjuna. Um leið

og ég kom á bryggjuna rendi kanónubáturinn að
henni, og að mínútu liðiori var Denny farinn að
hrista á mér hendina, og gerði það svo myndarlega,
fcð ésr hélt hún slitnaði af mér, en um borð á skipiuu

veifuðu peir Hogvardt og Watkins tii mín með ofsa-

íengnum fögnudi.
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Denny hafði stokkið af J>ilfa inu upp á bryggj-

una; en nú var landgönguborði hrundið út af skip-

inu, og gekk ég um borð með honum. Ég vék mér

að herramanninum, sem var par fyrir, og hneigði mig

djúpt fyrir honum. Hann var hár maður og vel

vaxinn, á að gizka tæplega fimtugur að aldri; hann

var breiðleitnr og svipurinn pungbúinn; gulgrár í

framan og dökkur að yfirliti. Hann hafði stutt, svart

skegg, þykkar varir cg hvöss, smá augu. Mér leizt

ekki vel á manninn; en koma hans J>/ddi lög og reglu

og mentaðra manna siði, og endir á stjórnleysinu í

Neopalia. I>ví að eÍDS og Denny hvíslaði að mér,

var maðurinn hvorki meira né minna en landsstjór-

inn sjálfur, Mouraki Pasha. Ég hneigði mig

aftur djúpt fyrir honum, pví ég stóð hér frammi fyrir

manni sem margar sögur höfðu farið af — nokkuð

gott, mikið ilt, en alt eftirtektarvert.

Hann ávarpaði mig á grísku, og talaði í lágum,

hægum og aðlaðandi róm. Hann talaði tunguna

léttilega^og vel, f>ótt hann væri útlendingur; Mour-

aki var sem sé Armeníu-maður að uppruna.

„I>ér hljótið að hafa margt að segja mér, Wheat-

ley lávarðuru
,
sagði Mouraki brosandi. „Ea áður en

við förum út í pá sálma, verð ég að fullvissa yður

um, að J>að er mér mesta gleði að hitta yður á lífi og

óskaddaðan að öllu leyti. I>ér getið Ííka verið viss

um, að pér skuluð fá fullar bætur fyrir f>að ranglæti,

sem pessir óstýrilátu fantar hafa haft í frammi. Ég
pekki pessa Neopalia-búa: peir eru harðir menn við-
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*x«íi£aiar; en f>eir pekfeja mig líka, og vita, aÖ ég get

^innig veriÖ harður í hcrn &ð taka þegar þörf er áu .

Svipur hans benti til, að hann sagði f>etta satt, og
hin hvössu aupu hans litu óheillavænlega yfir hið

litla porp upp frá höfninni. „En ég býst við, að yð-

ur langi til að tala við vini yðar fyrst“, hélt hann á-

fram kurteislega. „Mætti ég biðja yður að finna

oQÍg að hálfri klukkustund liðinni?* 1

Ég hneigði mig þessu til samþykkis, og valds-

oaaðurinn gekk burt. í>á greip Denny utan um
a&ndlegg minn og hrópaði: „Jæja, gamli kunningi,

jegið mér nú alla söguna“.

„Bíðið við“ sagði ég með nokkurri pykkju; „f>ér

rerðið að segja mér alla söguna“.

En Denny var ósveigjanlegri en ég, svo ég varð

aO segja honum mína sögu fyrst. Ég sagði honum
rækilega frá öllu, nema einum atburði; menn geta ef

til vill getið sér til hver hann var. Denny og hinir

aðrir tveir vinir mínir hlustuðu á sögu mtna með at-

hygli, og hrópuðu við og við upp yfir sig af undrun;

og ioks hoppuðu peir upp af ánægju yfir pví, hvern-

íg Constantine Stefanopoulos varð að síðustu undir í

riðskiftunum.

„Þetta er eins og f>að ætti að vera“, sagði Denny

zoeð fullvissu. „Mouraki gamli hengir Constantine

að lokumft
.

„Nú verðið f>ér að segja mér söguna af ykkur“,

Hgði ég.

,Ó, mín saga er stutt og lsggóðu
,
sagði Denny.
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„Við fórutn b«ra eftir gamla árfarveginum, niðri í

jörðunni, og komum út úr honum niður við sjó.

Fiskimennirnir voru allir rónir, nema einn karl, sem

peir skildu eftir í landi til þess að gæta matvæla

sinna. Jæja, við vissum ekki hvernig við áttum að

komast til yðar, og karlinn sagði ekkur að eyjan

væri öll full af vopnuðum föntum, svo—

“

„Segið söguna almennilega44
,

sagði ég með al-

vörusvip.

Að lokum hafði ég söguna upp úr þeim með pví,

að leggja hart að f>eim og spyrja pá margra spurn-

inga, og nú skal ég segja hana; pví pað, sem fyrir

pá hafði komið, var ekki eins létt og hversdagslegt

eins og Denny hafði verið að reyna að telja mér trú

um: X>egar peir voru búnir að ná sér eftir undrun-

ina og óttann, sem greip pá pegar skorið hafði verið

á reipið, er þeir höfðu sígið á niður í gjána, þá báru

peir saman ráð sín í flyti og komust að peirri niður-

stöðu, að flyta sér alt hvað peir gátu að komast út úr

gjánni, svo peir héldu af stað eftir hinum mjóa,

sleipa og blauta stalli, sem lá í kringum tjörnina í

ánni. Svo hættuleg virtist leiðin vera, að Hogvardt

heimtaði að þeir bindu sig saman með reipi, líkt og

menn gera f>egar peir eru að klifra upp á jökla, og

þannig l éldu peir áfram. I>eir fundu fyrsta mynnið

á göngunum út úr skálinni fyrirhafnarlítið. Og hér

reyndist reipið peim gagnlegt, pví Denny, sem gekk

á undan út í göngin, datt ofan í einhvern geim og

mundi vissulega hafa týnt lífl, ef félagar hans hefðu
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ekki haldið honum uppi. Göngin beygðu pvert til

vinstri handar, og Denny hafði farið beint fram af

stallinum, er þeir urðu að fara eftir. I>eir urðu var-

ari um sig eftir pétta slys (menn verða að muna eftir,

að peir h'ófðu enga lukt), 'svo peir preifuðu sig áfram

eftir stignum, upp og ofan, til hægri og vinstri. ]>eir

gengu pannig svo klukkutímum skifti, par til Wat-

kins, sem var óvanari líkamiegri áreynslu en hinir,

gat varia borið fæturna.

Ljósglætan, sem Denny hafði í byrjun séð fram

undan peim, virtist færast fjær, eða virtist sð minsta

kosti ekk; færast nær peim, prátt fyrir alla áreynslu

peirra. J>eir komust &ð pví síðar, að f>eir höfðu

gengið—eða gengið, skriðið og stokkií—í ellefu

klukkustundir, pví þeir voru svo mikið að flýta sér

og höfðu svo miklar áhyggjur útaf mér, að þeir gáfu

sér enga hvíld. Að þeim tíma liðnum virtist þeim

að peir vera að nálgast takmark sitt, pví hinn krók-

ótti stígur sýndist ætla að taka enda. Hann lá beint

áfram og niður á við, svo Denny gleymdi varkárn-

inni, sem hann hafði lært af hrakför sinni, og hljóp

niður eftir honum, hrópandi af gleði. En hann freist-

aði hamingju sinnar um of
;
pví hsllinn varð alt 1 einu

að pverhnípi. £>eir duttu í þetta sinn allir prír fram

af, og féilu með skvampi miklu niður í djúpa tjörn^

hver ofan á annan. I>eir bröltu þarna í nokkrar mín-

útur, og var komið nærri pví að hinn viðburðaríki

æfiferill Watkins endaði par. En Denny og Hog-

vardt tókst að ná honum upp úr tjörninni. E>eir
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fundu aftur stíginn, sem virtist gera sig ánægöan

með hina síðustu glettu sína og lá nú beint áfram;

ljósglætan varð æ bjartari og bjartari, unz hún varö

aÖ skínandi og gleðjanði ljósi. „Sjórinn, sjórinn!u

hrópaði Denny. Eftír fáeinar mínútur komu peir út

í hellir. sem lá fast fram að hinu bláa hafi. Ég gat

með engu móti fengið pá til að segja mér, hvað þeir

gerðu pegai peir komu fram í hellismunnan; en ef

ég hefði verið með peim, J>á hefði ég vafaílaust pakk-

að guði fyrir lausnina og tekið í hendurnar á félögum

mínum; og ég pori að segja, að peir hafa einmitt

gert þetta. Og auk pess lágu peir parna í hellis-

munnanum dauðoppgefnir í meira en klukkutíma, en

á meðan var yfir J>eiru eitt petta móðleysis-kast, sem

jafnvel hugprúðir menn geta fengið, og póttust peir

sannfærðir um, að ég væri annaðhvort d^uður eða

tekinn höndum, og að pað væru litlar líkur til að

þeir slyppu sjálfir burt lifandi; osr par eð ég væri

annaðhvort dauður eða handtekinn, pá væri varla ó-

maksins vert að leita að mér.

Þeir rumskuðust við pað að gamali karl nokkur

kom skyndilega inn í hellirinn, og bar hann knippi

af brenni í fanginu. Þegar hann sá
J>á,

fleygði hann

knippinu og ætlaði að fl/ja; en peir hlupu strax eftir

honum, gripu hann og spurðu hver hann væri.

Hann spurði þá eins margra spurninga, eins og peir

hann; og þegar hann fékk að vita hverjir peir voru

og hvernig þeir hefðu komist í hellirinn, pá fórnaði

hanu höndunum af undrun og sagði Hogvardt, sem
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var hinn eini er skildi hann, að ótti þeirra vœri á góð-

um rökum bygður. Hann bafði hitt einn Neopalia-

búa fyrir einungis einni klukkustund síðan, og var

ekki talað um annað á eynni en það, hvernig útlend-

ingurinn drap Vlacho, hvernig Koites hafði tekið

hann til fanga, og að hann ætti að deyja næsta dag;

því petta var snemma á hátíðisdegi hins heilaga

Tryphon’s. Denny vildi að peir gerðu tafarlaust á-

hlaup, til að reyna að frelsa mig, en þvílíkt áhlaup

pyddi bráðan bana fyrir pá alia. Watkins var reiðu-

búinn til að gera pessa tilraun, pótt hann, veslingur-

inn, gæti varla skreiðst áfram. Hogvardt hélt fast

við það, að pað væri meiri líkur til, að peir gætu

frelsað mig með pvi að fara varlega að öllu. Félag-

ar karlsins voru við veiðar á fiskimiðum sínum, tíu

mílur úti á sjó, cn hann hafði bát, sem dreginn hafði

verið upp. í fjöruna. I>eir fóru pa»gað sem báturinn

var, settu hann fram og lögðu síðan af stað með leið-

sögn karlsins. peir reru eins og víkingar, pótt limir

peirra væru dofnir og preyttir, og preytan ágerðist

eftir pví sem sólin hækkaði á lofti; áhug nn veitti

peim ótrúlegt prek og pol. En vilji peirra heimtaði

of mikið af líkömum peirra. Watkins lét ár sína

falla niður og stundi; Denny reri með veikum burð-

um, svo báturinn gekk lítið sem ekkert; Hogvardt

fleygði sér loks niður í skut bát?ins og andvarpaði af

örvæntingu. Gamli fiskimaðurinn gaut augunum
polinmóðlega upp 1 himininn, og báturinn hossaðist

ganglaus á öldunum. I>annig lágu peir kyrrir á
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meðan ég var að heygja einvígi rnitt við Constantine

Stefanopoulos hinum megin á Neopolia ey,

E>egar þeir áttu eftir fjórar mílur til fiskibáta-

flotans, sem var eina vonin peirra um að geta frelsað

mig cg sjálfa sig, þá sáu hin vantrúuðu augu peirra

einhverja mynd á sjónum, og upp úr henni stóð

reykjar-strókur. Denny stökk fram í bátinn og var

nærri búinn að hvolfa honum. E>eir gripu aftur tii

áranna; þreytan flyði aftur fyrir voninni; fallbissubát-

ur sást koma brunandi í áttina til peirra; peir reru

hægt en með miklum áhuga, á móti bátnum; fjar-

lægðin varð minni og minni. I>eir hrópuðu áður en
von var til að köll peirra heyrðustá bátinn, oghéiduu

áfram að hrópa löngu eftir að nokkur p?)rf var á f>ví.

Smábát var hleypt niður af fallbissubátnum, og var

honum róið yfir til peirra og þeir fluttir yfir á gufu-

bátinn; skipverjar hlustuðu á sögu þeirra, og létu í

Ijósi undran sína. En pað voru engin tiltök að fá að

tala við Mouraki. „Eg skal fá að tala við hann!“

hrópaði Denny, en Hogvardt notaði alla málsnildsína

v ð hinn daufheyrða kaftein bátsins. Mannslíf var

undir pví komið, að fá að tala við Mouraki! En það

var ekki hægt að fá að tala við hann. Líf Erglend-

ings var í veði! En hans tign, Mouraki, var vanur

að sofa á meðan heitt var á dagin. Líf ens'.<a lávarð-

arins var í veði ! Hans tign yrði reiður en—
!

pað

sem var í peningapung Denny’s, raup hans um hvað

ég væri voldugur (hann sagði, að ég væri í afar mikl-

um metum við ensku hirðina, og svo framvegis) hafði
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loks tilætluð áhrif. Kapteinninn sagði að Mouraki

skyldi verða vakinn; hann ætlaði að fara til Neopalia

í næstu viku, en væri nú að fara fram hjá eynni, til

þess að yfirlíta aðra ey; f>að væri ekki ómöguiegt að

Mouraki kynni að breyta ferðaáætlan sinni; honum
þætti vænt um Englending i; væri ekki maðurinn,

sem hér var um að ræða, voldugur lávarður? Loks-

ins, þegar Hogvardt hafði sagt alt, sem honum datt í

hug, og Denny var nærri orðinn vtan við sig af

bræði, var Mouraki vaki m; hann hlustaði á söguna,

yfirvegaði hana ofur rólega, strauk skegg sitt og leit

hinum hvössu augum sínum hvað eftir annað á félaga

mína. Loksins sagði hann: „Siglura pá til eyjar-

innar!u og hinir prír félagar ráku allir upp fagnaðar-

<5p, sem Mouraki afbar með stillingu og leit til him-

ins. Þaunig Ptvikaðist pað, að Mouraki kom til

Neopalia; pannig var, vonaði ég, séð fyrir endann á

öllu stríði okkar.

Hálftíminn, sem landstjórinn hafði sett mér, var

meira en útrunninn þegar sögunni var lokið. Sendi

þá Mouraki eftir mér og lét mig segja sér frá öllu;

hann hlfddi á sögu mína með kurteisi og stillingu,

og pegar henni var lokið 1/sti hann yfir pví mjög

eindregið, að inér skyldi verða hjálpnð og eyjar-

skeggjum hengt.

„Yður skal verða afhent eyjan aftur“, sagði hann.

„I>ér skuluð fá fullar bætur, Wheatley lávarður.

Neopaliu-menn pessir skulu fá að kenna á því.“

„Alt, sem ég fer fram á“, sagði ég, „er að Con-
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stantine fái sín makleg mál&gjöld. Eynni hef ég
skilað aftur.“

„Það hefur enga f>ýðinguu,
sagði hann. „Yður

var pvingað til f>ess; slíkt tökum við ekki til greina.

Eyjan er auðvitað yðar eign. Eignsrréttur yðar hef-

ur verið viðurkendur, og f>ér gætuð ekki afhent öðr-

um hana án samf>ykkis stjórnarinnor .
41

Ég talaði ekki frekar um f>etta; vildi Mouraki

endilega fá mér aftur eignarráð yfir eynni, f>á bjóst

ég við að geta afhent Phroso hana síðar samkvæmt
öllum f>eim leiðinlegu reglum, sem til f>ess útheimt-

ust. í bráðina var petta pyðingarlítið atriði; Mour-

aki var nú hér með menn sína, og valds Neopalia-

lávarðarins — eða iafðinnar —
-
gætti ekki á meðan

Allir eyjarbúar beygðu sig fyrir landstjóranum.

Yissulega leit alt pannig út; og mikil var sú

breyting sem kom yfir eyjarskeggja pegar ég, í

kvöldsvalanum, gekk upp eftir götunni við hlið

Mouraki’s með föruneyti af hermönnum, og í skjóli

stóru fallbissunnar um borð í skipinu, sem miðað var

á bæinn. Margt kvennfólk veitti okkur eftirtekt, og

fáeinir karlmenn, allir vopnlausir, niðurlútir og sér-

lega auðmjúkir í látbragði. Mouraki virtist taka

eftir undrun minci.

„I>eir gerðu uppnám bér fyrir premur árum síð-

anu
,
sagði hacn, „og ég kom f>á hingað. I>eir hafa

ekki gleymt pvíu .

„Hvað gerðuð pér við pá?u var ég svo djarfur

að spyrja.
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„E>að sem útheimtistu
,
sagði hann. „Þeir eru

ekki Armeníu-mennu
,
bætti hinn armeniski landstjóri

við brosandi og lá mikið í þeim orðum, meðal annars

f>að, eftir mínum skilningi, að hinir preytandi Eng-

lendingar skærust aldrei í það, að hinir uppreistar-

gjörnu Nepalia búar fengi réttsýna dóma.

„Og viðvíkjand honum Constantine?u sagði ég.

Ég^ona að ég hafi ekki verið of hefnigjarn.

„í dag er hátíð hins helga Trvphonsu
,

sagði

landstjórinn og brosti í annað sinn.

Við gengum nú fram hjá varðhúsinu. Foringi

og fimm liðsmenn yfirgftfu för »neyti okkar og tóku

sér stöðu við húsdyrn *r. Við héldum áfram og skild-

um Constantine efdr í gæzlu-varðhaldi; þá vék

Mouraki sér að mér og sagði: „Ég verð að biðja

yður að taka á móti mér. I>ér, sem valdsmaður eyjar-

irnar, eigið tilkall til pess að ég sé gestur yðar.u

Eg hneigði mig. Við beygðum nú inn á göt-

una, sem lá heim að gamla gráa húsinu; pegar við

áttum ef.ir eitt hundrað faðma þacgað, sá ég Phroso

koma út úr dyrunum. Hún gekk hratt á móti okk-

ur, og pegar hún átti eftir nokkur skref til landstjór-

aiis, stanzaði hún, hneigði sig djúpt frammi fyrir

ho'ium og bauð hann velkcminn í sitt fátæklega hús

með mÖrgum fögrum orðum, er lýstu undirgefni og

drottinboliustu. Mouraki brosti við og horfði þegj-

andi á haoa. Við petta pegjandi bros kom fát á

Phroso svo hún pagnaði. Loksins tók hann til máls

hægt og gætilega:
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„Er þetta konan, sem gerir óeyrðir og stendur k

móti vilja herra míns, og reynir að taka lávarð af lffi,

sem hingað kemur með friði og fullum rétti til f>es»

að taka hvað hans er? 4t

Ég held ég hafi kipst við eins og ég ætlaði að

stökkva áfram. Út úr hinu svipmikla andliti Mour-

aki’s skein mjög ótvíræð spurning; væri ég svo ósvíf-

inn að ætla mér að hindra hann? Ég dró mig til

baka; opinber mótmæli hefðu einungis þýtt pað, að

peim hefði verið opinberlega hrundið.

„Yegir Neopalíamanna eru óskiljanlegiru
,

sagði hann og leit aftur til Phroso.

„Ég er á yðar valdi, lávarður minnu
,

sagði hún

í hálfum hljóðum.

„Og hvað eruð pér að tala um hús yðar?

Hvaða hús eigið pér? Ég sé hér hús pessa euska lá-

varðar, par sem hann ætlar að sýna mér jpk kurteisi

að taka á móti mér. Hvar er hús yðar?* c

„Húsið tilheyrir hverjum sem yður póknast, lá-

varður minnu
,

sagði hún. „Engu að síður hef ég
leyft mér éð búa pað uftdir komu yðaru .

I>egar hér var komið, var ég 1 óttalegri geðs-

hræring, en hélt mér J>ó enn pá í skefjum. Ég
var pví feginn, að Denny var ekki nær staddur;

hann og félagar hans höfðu faiið um borð á

jaktina og ætiaðu að sofa par, til pess að rýmra

væri upi Mouraki í húainu. Phroso stóð parna

þolinmóð og undirgefin, og Mouraki virti haxin fyri

sér frá hvirfli til ilja.
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„Hinn kvennmað'irinn?** sagði hannn snögg-

lega. ,*Kona frænda yðar—hvar er hún?*‘

„Hún er í litla húsinu uppi í hæðinni, lávarður

minn, með kvennmann hjá sér, sem pjónar henni“.

Eftir aðra pögn benti hann Phroso með hendinui

að koma að hbð sér, og þannig arengum við prjú

heim að hús nu. í húsinu voru karlmenn og kvenn-

fólk á ferðinni með ys og f>ys, að búa alt undir komu
mikla mannsins.

Mouraki settist niður i hægindastól, sem ég
hafði verið vanur að sitja í; hann vék sér að foringja,

sem leit út fyrir að vera aðstoðarforingi haDS, og sagði

honum í snatri hvað hann vildi fá sér til pæginda og

hressingar; síðan vék hann sér að mér og sagði nokk-

urnveginn kurteislega:

„Úr pví yður virðist nauðugt að vera húsráðand-

inn hér, pá skulið þár vera gestur minn á meðan ég
dvel héru .

Ég þakkaði fyrir í hálfum hljóðum. Hann leit

til Phroso og benti henni með uendinni að fara. Hún
hneigði sig og fór, og ég sá hana ganga upp stigann,

til herbergis hennar. Mouraki bauð mér að setjast,

og pjónn hans færði honum sígarettur. Hann gaf

mér eina og við fórum að reykja,—Mouraki með

augun á tóbaksreyknum, ég í laumi að rannsika

andlit hans. Ég var fokreiður yfir meðferð hans á

Phroso. En maðurinn vakti eftirtekt mína. Ég hélt

að hann væri að hugsa um mikilsvarðandi mál: æfi-

feril Constantine’s, ef til vildi, eða hvernig hann ætti
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&ð hegaa fólkinu í Neopalia. Og pó var vár lalík-

legt, að jafnvel aiíkt væri mikilsvert í augum manas

sem hafði átt við veruleg stórmál að fást um dagana,

og sem var í hinni núverandi stððu sinni meira vegna

pess að hann hafði mist hylli, heldur en pað að hán

værj samboðin hans alkunau hæfilegleikum. Með
petta í huganum var ég að virðafyrir mér andlit hans,

par sem hann sat pegjandi og reykti.

Jæja, maðurinn er mjög mannlegur, og hátt-

standandi irenn eru oft enn mannlegri en aðrir menn,

IÞví pegar Mouraki sá at við vorum einir, eftir að

hann haföi lokið við að reykja sígarettu sína og

fleygt stúfnum frá sér, þá sagði hann við mig, auð

sjáanlega til að gefa mér samandreg'ð yfirlit yfir

hugsanir sínar, sem ímyndunarafl mitt haíði gert avo

háfleygar:

„Já, ég er ekki viss um, að ég hafi nokkura

tíma á æfl minni séð failegri stúlkuu .

I>að var einungis eitt hæfilegt svar til við pessu,

enda kom ég með pið og sagði:

„Ég segi hið sama, yð&r tign„u

En mér geðjaðist ekki að augnaráði Moiraki’s;

ánægjan, sem var í huga mínum útaf J>ví að vinir

inínir voru nú óhultir, yfir að hafa sjálfur- sloppið úr

dauðans greipum, og yfir pví að hið illa-not&ða valc

C jnstantine’s á eynni var brotið á bak aftur, ánægj-

an yfir öllu pessu, segi ég, hvarf úr huga mínum par

sem ég sat pama og hoifði á hið óútgrundanleg?.

andlit og slæglega bros l&ndstjórans. Hvað
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eða ekki?

Og ég bý8t við að ég mætti eins vel bæta við:

Hv&ð kom mér J>að við?

XIII. KAPÍTULI.

HEOS MOURAKl’S PASJA,

Mouraki reyndist mér töfrandi kompáni við mið-

dagsborðið. Embættis-svipur hans og dramb hvarf

algerlega. Hann ávarpaði mig með mínu vanaiega

nafni eingöngu—slepti titli mínum—og heimtaði að

ég ávarpaði sig á sama hátt. Hann lét í ljósi mikla

ánægju yfir, að hafa hitt mentaðan og skemtilegan

kompána á pessum afskekta stað; hann sló á frest að

lala um vandræði og vandamál Neopalia-búa, en

kom með gnægð af spaugilegum endurminningum

og hárbeittum smásögum um menn og málefni.

Hann skemti mér ágætlega alt kveldið, , og bauð mér

að lokum góða nótt mjög hjartaHega. Ég vissi ekki,

hvort augnamið hans hafði verið að laða mig að sér,

eða einungis að kynnast mér og lesa mig niður í

kjölinn; hið fyrneínda hafði honum tekist að miklu

ieyti, og ég efast ekki um að honum hafi algerlega

tekist. hið síðarnefnda. Jæja, pað.var ekkert á sam-

vizku minni, sem ég kærði mig um að dylja—nema
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ef vera skyldi eitt atriði, sem ég var aö reyna aÖ dylja

jafnvel fyrir sjálfum mér.

Ég fór á fætur mjög sneruma morguninn eítir;

J>að var ekki béist við að land^tjórinn færi á fætur

fyr en tveimur eða j.remur kiukkustundum seinna,

og hann hafði ekki óskað eftir að tala við mig fyr en

við morgunverð kl. 10. Ég fiýtti mér niður að höfc-

inni, út á jaktina, fékk mér J>ar góðau k&ffiboila með
Denny oo undur notalegt bað. Denny var mjög

utnhugað um að fá &ð vita fyrirætlanir mínar—hvort

ég hugsaði mér að fara burt af eynni eða vera f>ar

kyr. Mér var illa við þá tilhugsan, að fara burt af

eynni. Ég hældi fegurð hennar, en Denny ypti öxl*

um eins og hann efaðist um einlægni mína í þessu

efn:. Ég 1/sti yfir pví að ég 3æi enga ástæðu til að

fara burt, en að ég yrði að fara eftir pví sem land*

stjórinn áliti heppilegast.

„Hvar er stúikan?* 4 3purði Denoy snögglega.

„Hún er uppi 1 húsinu", svaraði ég blátt áfram,

„Hrn, hafið pér heyrt nokkuð um að pað eigi að

hengja Constantine?a sagði Denny.

„Ekki eitt einabta orðu
,
svaraði é,'. „Landstjór-

inn hefur enn ekki minst á pað máiefni.u

Denny hafði ráðgert að sigla út sér til skemtun-

í?r, og hinn hætti ekki við þá fyrirætlan sína, pótt ég
íengist ekki til að fara með honum.

Ég lofaði Denny að bitta hann bftur um kvöldið,

og gekk síðan tii baka upp strætið, sama strætið,

sem pað hefði kostað mig iífið að ganga áður, en sem
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ég nú var eins óhultur 1 eins og |>ó ég hefði verið í

Hjde Park í London. Kvennfólkið heilsaði mér

kurteislega; karlinennirnir gerðu hið savná, eða, peg-

ar verst lét, f>óttust ekki sjá mig. Ég sá hermenn-

ina á veröi við fangelsið sem Constaotine var í, og

svo hélt ég leiðar minnar tii hússins, með ánægju-

bros á andiitinu. Ejjan mín var fógur f>enoan

ruorgun, og blóðið rann fjörugt í æðum mfnurn. Ég
va að hugsa uin Phroso: Hvar var eftirsjáin, sem

ég var áranguralaust &ð rejna að finna hjá mé r ?

Ait 1 einu sá ég Kortes fram undan n é r
, og

lötriiði bann hægt eftir veginum. Hann puifti nú

ekki framar að hugrsa um fang&húeið, og Constantine

var iíú ekki í utnsjón hans. Ég náði Kortes bfáðlega

og fór að tala við hacu. Hann hlustaði pegjandi á

orð mía um stund, eu Ijfti síðar: npp hinurn rÓlegu,

ráðvendnislegu augum sfnum, leit framan í mig og

sagði blíölega:

„HvaÖ getið pér sagt mér um lafði Phroso?

Hvernig líður henni?u

Ég sagði honum alt, sem ég vissi, en dró talsvert

úr harðneskju Mouraki'á.

„Hafið f>ér enn ekki tal&ð við hana? ‘ spurði

haan ean fremur. Síðan færði hann sig nær mér og

s igði: „Hún forðast jður ef til vill?iC
>

„Ég veit ekkicc
,
sagði ég og varö hálr vandræða-

legur við f>að hve stöðugt hann horfði framan í mig.

„t>að er eðlilegtcc
,
hélt hann áfram, „en f>að varir

in íngis f>ar8gað til hún hefur talað einu sinni við
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yður, Eyf bið yður ura að tala við hana sera fyrst,

pví hán fyrirverður sig fyrir að hafa sagt ích ást siani

tii yðar
?
jafnvel p6 háa jrerði pað íii {>ess að frelsa

líf yðir. I> ð er erfitt fyrir unga stálku, að segja frá

ást sinni að fyrrabragðiu .

Ég hallaði bakinn upp sð klettaveggnum með-

fram veginum og horfði á Kortes.

^FI/tið yður að tjá henni ást ýðar, lávarðnr

mirmu
,
sagði hann ennfreraur. }>I>að raá vera, að hán

geti sér til, að pér elskið h*na, en hán man skaram-

ast sín fyrir ást sína á yður, pangað til pér segið

henni sjílfur að pér elskið hana. Leitið að henni

—

finnið hana tafarlaust.a

Ég var báinn að gleyraa sígri raíaum yfir Con-

stantine og fegurð eyjiirinnar; éar vissi að é^ leit

niður fyrir raigr, til að pnrfa ekki að horfa í augu

Kortesar. En ég ypti öxlum og sngði sbeytirgar-

leysislega:

„í>að var einurgis vingjarnlegt brsgð, sern lafði

Phroso gerði til að frelsxa líf raitt, pegar bún sagðist

elska raig. Hán elskar micr ekki í raun og véru.

I>etta v&r bara klókioda-braað af henni. I> ð var mér

mj’óg raiki’ hjálp o<? punat að gera pað, og ég skal

pakka henni hjartaulega fyrir paðu .

,.I>að var ebkert bragð af henni í{
,

sagði Kortes.

„I>ér vitið &ð pað var ekkert bragð. Var ekki hljóöa-

ur hinnar sönnu ástar í sé rhverju orði hennar? Skín

ekki ástia át úr augurn hennar pegar hún er hj&

yður—hvað most f>egar hún vill ekki horfa A yður? 4



262

„Hvernig stendur á, að f>ér getið lesið hana

svona niður í kjölinn?a spurði ég.

,,l>aonig, að ég hef veitt henni nákvæmar gætur

og lært að þekkja hanau
,

sagði Kortes blátt áfram.

„Ég veit ekki hyort ég elska hana sjálfur, lávarður

minn; hún er svo laDgt fyrir ofan mig, að hugur

minn hefur ekki vogað sér að fljúga svo hátt. En ég
er reiðubúicn til að láta líf mitt fyrir hana, og ég
elska enga aðra konu. Mér finst, lávarður minn, að

þér ættuð að vera glaðastur og stoltastur allra

manna í heiminum. Ég bið yður að tala við hana

sem fyrst, lávarður rrinn. Systir mín, sem þér sáuð

að hé't benni í faðmi sínum, befði sannfært mig um
ást lafði Ph^oso til yðar ef ég hefði ekki áður vitað

&ð hún elsVaði yður, pví hún nefnir yður oft pegar

hún sefnr.u

Snögg, ómötstæðileg gleði greip mig við pessi

orð hans. Éj held sð ég hnfi roðnað &f geðshrær-

inguDDÍ, pví Kortes s»g*i brosaDdi:

„Ó, pér trúið mér nú, lávarður minn!u

„Trúi !
u hrópaði ég. „Nei, ég trúi ekki. E>ús-

und sinnum nei! Ég trúi pví ek.ki!u I>vi ég var

nú að reyna að kæfa niður gleðina í hjarta mínu,

eins og maður bælir niður óhrein sstu freistingar.

Dað kom vandræ^a svipur á Kortes við nin síð-

ustu orð mín. Við pögðura b\ðir stundarkorn.

„t>ptta, sem þér sögðuð, er fjarstæðau
,
sagði ég

mótmæla* di. Hún h*fur einuogis pekt mig 1 f>.eiaa

daga—í fáeina klukkutíma Öllu heldur—og við höfð-

um ait annað að hugsa um en ástir.u
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„Ástin skapast og próast bezt pegar maður er

ekbi að hugsa um hana, og styrkir armar gagna

biðlinum oft betur en blíðu orð. Þéc börðust á muti

henni, og síðan börðust pér fyrir hana. I>éc sönnuð-

uð frammi fyrir hennar eigin augum að pér eruð hug-

rakkur og göfugur maður. Óttist |>vi ekki, lávarður

minn: Hún elskar yður.u

„Óttist ekki!a hrópaði ég með lágri, en beiskr:

röddu.

„Hún sagH pað sjálf44
,
hélt Kortes áfram. „Hún

sagðist eJska yður eins og sitt eigið líf, og meirau .

„Haldið yður saman, maður!a
,

hrópaði ég
grimmúðlega. „Hvern fjandan kemur yður þetta

mál við?a

Pað kom mesti undrunár-svipur á andlit Kortes-

ar, er snerist upp í efasemdar- og ótta-svip. Hann
færði sig enn nær mér og hvíslaði að mér, svo lágt að

ég heyrði pað varla:

„Hvað gengur að yður? Er ekki gott að hún
elskar yður?a

„Látið mig í friðia
,
hrópaði ég; „ég sv&ra ekk:

spurningum yðar Cí
, Hvers vegna skyldi maður pess:

fá leyfi til að spyrja mig úr spjörunum? Ó, hér er

nú hin gamla, kalda spurning hins seka. Honum
þykir vænt um, að s/na mikla yfirskins-vandlaítinga-

semi, og faðmar hana að sér.

Kortes færði sig eitt eða tvö skref frá mér cg
hneigði sig, eins og hann væri að afsaka pað sem
hann hafði sagt. En pað var eDgin afsökun í augna-
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ráði hans, Ég vildi ekki horfa framan í hann. Ég
rétti úr mér, eins mikið og ég gat, og setti upp mino

drembilegasta svip. E£ hann bara hefði séð hvað

smár ég var útlits innvortis á pessu angnabliki

!

,.I>að er nóg komið af pessu tali, Kortesu
,
sagði

ég með herralegum svip. ,.Ég efast ekki um að til-

gangur yðar haíi verið góður, en f>ér gleymið peirri

lotnÍDgu, sem ég á heimtÍDgu á frá yðuru .

Hann lét sér ekki verða hið minsta bylt við þessi

orð mírs; og ég álít að hann haJi séð nokknð af sann-

leikanum — en ekki hann allan — p>ví hann sagði:

„Þér hafið komið henni til að elska yður; pað skeður

ekki nema að karlmaðurinn hjálpi t
;

l f>ess á einhvern

hátt sjálfur Cí
.

„Verða stúlkur f>á aldrei ástfangnar án f>ess

karlmenn komi peim til f>ess?*
c sagði ég háðslega.

„Það má vera, að f>að eigi sér stað með sumar

þeirra, en alls ekki með hana‘ c

,
svaraði hann ein-

beittlega.

Hann sagði ekki meira; ég kinkaði kolli til hans

og hélt leiðar minnar. Hann hneigði sig ofurlítið,

en stóð kyr í sömu sporum og horfði á eftir mér. Ég
fann, að augu hans hvíldu á mér eftir &ð við skildum.

Mér var alt annað en rótt innanbrjósts. Maður

pessi hafði auðmýkt mig niður til jarðar. Ég vonaði

1 vonleysi að Kortes hefði rangt fyrir sér; en svo

íylgdi„f>ví sú óviðráðanlega mótsögn við sjálfan mig,

að hjarta mitt heimtaði að gleðjast yfir f>ví að hann

hefði rétt að mæla, Rétt eða rangt, rangt eða rétt„
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livaða íimimr var á pví? Til beggja handa 1á ófar*

sæld, til beg’gja handa lá barátta, sem mig hrjdti við

og ég hataði.

Samtal mitt við Kortes hafði tafið talsvert fyrir

mér, svo að þegar ég kom inn í hösið var Mouraki

seztur við morgunverð, Hann afsakaði, &ð hann

hef^i ekki beðið eftir mér, og sagði: ,,Éof er búinn

að starfa mikið síðan við skildum í gærkveldi. Ég
hef alls ekki gengoð til rekkju síðan! Og svo varð

ég hungraður. Ég hef verið að taka á móti ýmsum
skýrslura viðvíkjandi ástandir.u bérna á eynni,u

„Alt er nú mjögf rólegt béru
,
sagði ég. „Koma

yðar hingað hefur haft mjög sefandi áhrif. u

„Já, eyjarbúar pekkja migfu ,
svaraði hann. „I>eir

eru mjögf óttsslegnir, pvf f>eir halda að ég ætli að

verða harður við þá, I>eir muna enn eftir hirmi sfð -

ustu heimsókn minni.u

Hann mÍDtist ekkert á Constactine, og f>ótt ég
undraði mig nokkuð vfir f ögn bans f p^ssu atriði, þá

dirfðist ég ekki að spyrja hann ura það frekar. Ég
óskaði samt að écr vissi, hvað skeð hafði þegrar bann

heimsótti eyoa síðast. Maður, sem hafði annan eins

munn eins og Mouraki, ga.t verið orsök í að nærri

hvað s°m vildi skeði.

„Ég ætla mér að láta J>á vera í óvissu um stundu
,

sagði Mouraki brosandi. „t>eir hafa ofott af pví. Ö,

meðal annara orða, Wheatley, pér mættuð eins vel

taka við þessu. Eða á égf að rffa pað í sundur?u

Um leið og hann sagði petta,hélt hann alt í einu upp
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skjalinu, sem ég hafði skrifað og afhent Phroso pegar

ég gaf henni eyna.

„Afhenti hún yður f>etta?i{ hrópaði ég.

„Hún?‘‘ sagði Mouraki með háðbrosi. I>að var

eius og hann spyrði í skopi: „Ec pá einungis ein

kona tii í veröldinni?“

7>Ég meina lafði Phroso, sem ég afhenti pað“,

sagði ég ein s rólega og ég gat.

„Lafði Phroso, já“, sagði hann („Fari hann

bólvaður fyrir að nefna hana Phroso!“ hugsaði

ég með mér). „Ég kallaði hana fyrir mig í morgun
og lét hana afhenda mér bréfið“.

„Ég get ekkert annað gert en að afhenda henni

það aftur, eins og pér vitiðu
,
sagði ég.

„Kæri Wheatley minn, ef yður póknast að

skemta yður á pann hátt, pá get ég með engu

naóti haft nokkuð á móti pvíu
,

sagði Mouraki.

„En pangað til pér fáið reglulegt leyfisbréf til

að afsala yður eynni, verðið pér lávarður

Neopalia-eyjar og pessi Phroso ekkert annað en

mjög uppreistargjörn stúlka. Eq pér get ð haft

mjög skemtilegt samtal við hana útaf pessu, og pað

er enginn skaði skeður við pað. Já, 1 öllum bænum
afhendið henni skjalið aftur, ef yður sýnist44

. Hann
brosti aftur, ypti öxlum og kveykti í sígarettu sinni.

Látbragð hans sýndi fullkomna, kurteisa, polinmóð-
lega fyrirlitningu.

„Dað virðist hægra að útvega sér eyju en að

los&st við hanau , sagði ég og var að reyna að dylja

gremju mína með spaugi.
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„Þrí er þannig varið með svo marga hluti‘%

sagði Mouraki, „svo sem skuldir, sjúkdóma, fjaná-

menn, eiginkonur og unnustur44
.

Hann stanzaði svolítið áður en hann sagði síðasta

orðið, en stanzinn var svo lítill að ég gat ekki sagt

um, hvort hann gerði f>að af ásettu ráði eða ekki; og

ég var búinn &ð komast að jbví, að ég purfti ekki að

búast við að andlit eða augu Mouraki’s uppl^stu mig

nokkuð um hugsamr hans. En honum póknaðist

sjálfum að Ijósta upp leyndardómnum í petta skifti,

þar sem hann sagði:

„Er ég koininn út í viðkvæm málefni? ö, kæri

lávarður minn, ég hef komist að því a£ skyrslum

peim, er ég hef feDgið, að í frásögu yðar um pað,

sem fyrir yður kom hér, pá hafið þér iátið hæversk-

una yfirgnæfa einlægnina. Það var ef til vill eðli-

legt. Ég skal ekki álasa yður fyrir það, fyrst ég hef

fengið að vita það úr annari átt, sem pér undanfeld-

uð að segja mér. Samt sem áður var það naumast

leyDdarmái, fyrst sérhvert mannsbarn í Neopalia

vissi það.u

Ég reykti sígarettu mína, og var 1 vanda og leið

mjög illa.

,
Og ég heyri sagtu

,
hélt Mouraki áfram og brosti

illgirnislega, „að sú tilhugsun, að Wheatley Stefano-

poulos ættirnar sameinist Og drotni bér, er alls ekki

ógeðfeld eyjarbúum. Smáhrekkir Constantine’s hafa

vakið viðbjóð hjá peim gagnvart honum.u

„Hvað ætlið pér að gera við Constantine'A,
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spurði ég, pví ég vildi vinna pað til að Mouraki

pyktisi við mig, ef ég gæd að eios breytt unitals-

efninu.

„E)ykir yður í raun og veru gamen sð stökkva

frá einu efni til annars?u spurði Mouraki S kvartandi

róm. „Ég bjfst við að ég sé seinhugsandi Austur-

landa maður, og þess vegna preytir pað mig hræði-

legau .

Ég hexði getað fl«?ygt sígarettu stöfnum mínum
framan í bnnn með mestu gleði, en ég hélt ofsareiði

minni í skefjum og sagðí:

„Yðar tigti hefur rétt til að velja umta1sefniðu .

„Ó, við skulum sleppa titlum pegsr við erum

saman tveir einir!u sagði bann. „8att »ð segja óska

ég vður til hamingju með Astasigur yðar. Hóu er

dýrðleg; og pað var tófrandi af henni að gera yfir-

lýsingu um ást sína til yðar. Eyjarbúum hefurgeðj-

ast vel að pví; peir eru skáldl«ga sinnaðir villimenn,

pegar alt kemur til alls, og riddaraskapurinn 1 passu

hefur snortið hjörtu peirrau .

„Það hl^tur að snerta hjarta sérhvers mannsu
,

sagði ég.

„Ég bjfst við pvíu
,

sagði Mouraki og strauk

öskuna af endanum af sígaretta sinni.
5)Ég spurði

hana ofurlítið um pe^t^j, efni í morgunu .

„I>ér spurðuð hana um pað?- k sagði ég; og prfett

fyrir tilraunir mín»r að vera stiltur, var reið'hljómur

1 spurningunni. Ég heyrði pað sjálf r, og p^ð fór

ekki fram hjá Mouraki. Hann brosti enn meir^ pg
sagði:
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„Já, ég gerði f>að einmitt. Ég verð að athuga

alla hluti. En ég fullvissa yður ura f>að, kæri

Whe&tJey, sð ég gerði J>að á eins fínan hátt og

œðgulegt var.u

„Það er ómögulegt a ?
~ gera annað eins og £>að á

fínan hátt4

% sagði ég.

„Ég barðist við sjálfan mig á mód að gera J>&ð
u

,

sagði Mouraki, í sama kvartandi róm og áður, og

breiddi hendur síojör út mótmælandi.

V&r Mouraki að eins að skemta sér með eitni,

eða hafði h icn eitthvert augnamið með þessu? Hann
leit út fyrir að vera maður sem hefði augnamiðn Ég
náði fullu valdi yfir sjálfum mér v ð p>á umhugsun.

,.Og gvaraði mærin spurningum yðar ?- 4 sagði

ég hirðuleysislega.

, 5
Væru ptið ekki svik af minni hálfu, að segja

yður orð hennar ?44 sagði Mouraki.

„Ekki álít ég þaðu
,

svaraði ég. „Dví það er

enginn vafi á að pað, sem hún gerði, var góðmensku-

br'gorð af henni 14
.

„Já; pað var í sannieika mjög mikið góðmensku-

bragð!u sagði Mouraki. „Hún hlytur að vera mjög

elskuleg stúlkau , bætti baun við brosandi. „Einmitt

stúlka,sem mundi gera heimili manns hamingjusamt44
.

„Hún hefur ekki raikið tækifæri til að giftast

hér í Neopaliau , sagði ég.

•„Hivnininn skapar tækifæriu
,

sagði Mour&ki
guðhræðslulega. ,,En, meðal annara orða, petta

bragð hennar virðist hafa narrað kunningja okkar,

hann KoTtesu .



370

, ö, það getur veriðu
,
sagði ég og ypti ðxlum.

„Écr held að hann sé ekki laus við að vera dálítið

snortiEn sjálfur, og f>ess vegna fljótur til afbrýði-

semiu .

„Hvað f>ér eruð skarpskygn!u sagði Mouraki

með aðdáun. „En sannleikurinn er sá, kæri Wheat-

ley minn, að mærin svaraði mér engu, heldur pókn-

aðist henni að þvkkjast útaf spurningum mínumu .

„Mig undrar mjög á pví!u hrópaði ég með
finu skopi.

„Og hún sagði ekki eitt orðu
,

hélt Mouraki

áfram. „En roðinn, sem kom í kinnar hennar, var

rojóg yndislegur—já, mjög yndhíegur. Ég öfund-

aði yður, sanDarlega öfundaði ég yður.u

„Fyrst f>að er ekki satt

—

u byrjaði óg.

„ó, pað getur verið mjög f>ægilegt að heyra

sutna h«uti, jafnvel f>6 eDginu sannleikur sé í f>eimu ,

sagði Mouraki. „Einlægni í ástum eykur töfra

peirra, en er alls ekki, kæri vinur minn, algerð

nauðsyn.u

Dað varð dálítil pögn eftir pessa athugasemd

landstjórans. En svo hélt hann áfram og sagði:

„I>egfr öllu er á botninn hvolft, þá megum við

ekki dæma um þetta fólk eins og við eigum að dæma
um sjálfa okkur. Ef Constantine væri ekki pegar
giftur—M

„HvaÖ meinjð pér?u hrópaðí ég og stökk á
fætir.

„Og máske sá þröskuldur sé ekki óyfirstigan-

leguru
,
sagði Mouraki.



271

„Haxm verðskuldar ekkert annaÖ en Eengingu4*,

sagði ég.

„Nauðug kona er lítiö betri en henging“, sagðí

hann.

„I>ér meiniö þetta auðvitað ekkiu
,
sagÖi ég.

„Þetta virðist trubla yður mjög mikiðu
,

sagði

Mouraki.

„Hugmyndin sjUf er &fskræmislegu
,
sagöi ég.

Mouraki hló lágt og virtist hafa mikið gaman a£

hugar æsingi mínum.

„Hvað segið f>ér f>á um Kortestéu hólt hann

áfram.

„Hann stendur óendanlega langt fyrir neðan

hanau sagði ég, „En, meðal annara orða—fy Airge£ð

mér spurning.una—hvers vegna ar yður svo ant um
að gifta hana nokkrum manni?u

„Hún er auðsjáanlega hættuleg fyrir friðinn á

eynni á meðan hún er ógiftu
,
svaraði hann méð upp-

gerðar alvörusvip. „Og pá er hann hérna ungi vin-

ur yðar, hann

—

u

„O, Denny er enDpá unglinguru ,
sagöi óg.

„I>ér neitiö öllum, sem ég sting upp áu
,
sagði

Mouraki átakanlega, en horfði á mig glettnislega og

rannsakandi.

„Mér finst, kæri pasja minn, &ð yður geti va?Ia

veriÖ alvara með upp' stungur yðaru
,
sagði ég ólund-

arlega. Hann var n ér ofjtrl í orðum, og ég barðist

áranguro.laust á móti þvf, að láta sjá, aö mér var

runniö i skap.
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„Jæja, pk ætla ég nú að koma með tvær upp&-

stucgur í fullri alvöruu
,

sagði Mouraki; „f>að er

falleg bragarbót af mér. í fjrhta legi sting ég
upp á—yður sjálfum!u

Ég veifaði hendinni mótmælandi og hl<5 vand-

ræðalega.

rÞér svarið pessari uppástungu enguu
,
sagði hann

„Væri ekki léttast, að ég fengi fyist að heyra

hina uppástunguna?u sagði ég.

„Það er vafalaust sanngjarntu
,
sagði Mouraki.

„Ja»ja pá, hin uppástungan er

—

44 Hann stanzaðij

hló, kveykti í annari s'garettu og sagði síðan: „Hin

upp&stungan er — að ég giftist henni sjálfur.u

„Þér talið enn ekki í alvöru! 4 hrópaði ég og

neyddi bros út á andliti mínu.

„Mér er hreinasta alvara44
,
sagði hann. „Ég er

svo ólánssamur ?ð vera ekkjumaður, og pað í annað

skifti— tvo hörð hefur forsjónin verið við mig. Mærin

er mjðg töfrandi. Ég er í stöðu, sem ef til vill bætir

pað upp að nokkru leyti að ég er farinn að eldast og

er ekki eins aðlaðandi eins og ungur maðuru .

„Það er auðvitað ekkert á móti pessu ef henni

geðjast pað sjálfri

—

44 sagði ég.

„Ég ímynda mér, að hún mundi ekki neita n ér

til lengdaru
,
sagði Mouraki og brosti hugsandi

;
svo

hélt hann áfram og sagði: „Þegar ég kom hingað

fyrir premur árum síðan, pá tók ég eftir að Phroso

var mjög fagurt stúlkubarn, sem að öllum líkindum

yrði sérleg'a fögur kona. Þér sjáið sjálfur, að pðtta
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lia.fa engin vonbrigði orðið. Kon&n mín var k

lífi, en mjög heilsulaus. En sarat hugsa.ði ég {>á

naumast alvarlega um þetta málefni; það rifjaðist

ekki upp fyrir mér aftur fyr en ég sá Phroso eftir að

ég kocn hiogað nú. Þér virðist vera forviða.“

„Jæja, ég er forviðau
,
sagði ég.

„E>ér álitið hana þá ekki aðlaðandi? í{ sagði hann #

„Satt að segja er það ékki ástæðan fyrir undrun

minniu, sagði ég.

„A ég að halda áfram? kt sagði| Mouraki. „Þér

álítið mig gamlan? Það er ungs manns missyning,

kæri Wheatley minn.u

Að erta bjarndjfr hefur ef til vill verið ágæt

3kemtun—þeir, sem halda upp^vörn íyrir pann leik
f

segja að svo hafi verið—en ég man ekki eftir að

nokkur maður hafi álitið pað skemtilegt fyrir bjarn-

djfrið. Tiifinningar mínar voru] nú svipaðar tilfinn-

iagum bjarndyrsins. Ég stóð skyndilega upp frá

borðinu.

„Alt petta útheimtir umhugsun“, sagði Mouraki

blíðlega. „Við skulum tala um pað
ffl

frekar seinna í

dag. Ég verð nú að sinna ofurlitlum öðrum störfum“.

Um leið og Mouraki sagði þetta, reis hann k

fætur hægt og gætilega og] gekk síðan upp á loh.

i^g varð eftir niðri 1 gangiaum, [sem ég var nú orð-

inn svo kunnugur I; og hin fyrsta*hugsun mín var

harmur yfir því, að ég var nú ekki aftur orðinn fang:;

par, Constantine &ð s ekjast| eftir lífi]mínu, Phroso

undir vernd minni, og Í^Iouraki í cmbættisfeið ein-
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hversstaðar langt burtu í umdæmi sínu. I>ær kring-

amstæður hefðu vafalaust verið helzt til æsandi til

f>ess að vera pægilegar; en pær hefðu ekki þjáð mig,

auðm^kt og espað mig nærri út yfir alt J>ol mitt.

í>annig var hngarástand mitt eftir hin tvö samtöl

pennan morgun.

Ég heyrði létt fótatak í stiganum; ég sá koma

ofan stigann hana sem ég sízt af öllurn vildi hitta

einmitt á pessu augnabliki, hana, se'. ég gladdist

meira af að sjá en nokkra aðra mannesaju í veröld-

'nni. Phrose kom niður stigann. Hún kom niður á

gólfið í ganginum og hún sá mig. Við vorum bæði

grafkyr, par sem við vorum komin, 1 nokkur augna-

blik. Síðan kom hún í áttina til mín, en ég stóð á

fætur og hneigði mig. Hún var mjóg föl í andiiti,

en hún brosti um le ; ð og hún bauð mér góðan dag

og gekk fram hjá mér. I>að hefði verið betra, að ég
hefði látið hana fara sína leið. En ég fylgdi henni

eftir og náði henni á marmara-hellunum, rétt fyrir

framan húsdyrnar; par stóðum við kyr aftur og

horfðum út á hinn tindrandi sjó, eins og við höfðum

áður gert. Ég var að hugsa um hvað ég ætti að

segja.

„Ég má til að pakka yður fyriru
,
sagði ég, „en

samt get ég J>að ekki. I>að* var| göfuglega gert

af yðuru .

Hún blóðroðnaði 1 framan 1 einni svipar.

„Þér skilduð J>að?*
4 eagði hún í hálfum hljóðum.

„I ér skilduð hvers vegna ég ssgði pa? ? I'&ð vixtiít
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vera eina ráðið. Og ég held að f>að hafi orðið

að dálitlu liðiu .

Ég beygði mig niður og kysti hönd hennar.

„Mér er sama hvort J>að varð að nokkru liði eðá

ekkiu
,

sagði ég. „E>að var gjörðin sjálf, sem ég
metu .

,,Mér var sama um J>að—um íólkið—en J>egar

ég hugsaði um hvað J>ér munduð hugsa um mig

—

u

Hún gat ekki haldið áfram að tala, og hún dró hönd

sína, sem hún hafði eins og hugsunarlaust látið vera

kyrra í höod minni í nokkur augnablik, snðgglega

að sér.

,,Ég—ég vissi auðvitað, að f>að var einungis

—

kænsku-bragð af yðuru
,
sagði ég. „Ó, já, ég vissi

pað straxu .

„Jáu
,
sagði hún ofur lágt og borfði út k sjóinn.

„Jáu
,
sagði ég og horfði einnig út á sjóinn.

,,E>ér fyrirgefið mér pað?* c sagði hún.

„Fyrirgef! kC hrópaði ég. Rödd mín var lág og

bás. Ég gat ekki skilið, hvers vegna svona þurgar

freistingar eru lagðar fyrir menn í lífinu; ég vissi

ekki, hvort ég gæii staðist pessa freistingu. Eo snmt

sem áður hefði ég ekki getað yfirgelið hana nú pó
mér hefði verið boðin engils kóróna.

„Og pér ætlið að gleyrna pessu ?- 4 sagði Lún.

„Ég meina

—

u Hin lága íödd hennar pagnaði al-

geríega.

„Ég gleymi J>ví ekki á meðan ég lifi
4t

,
sagði óg.

I>á var eÍDS og óirótstæðileg hvöt drægt okkur
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bæði til að líta í augun hvert á öðru—langt sugna-

tillít, er tafði sem lengst og J><5tti fyrir að hætta. Á
meðan ég horfði þannig í augu Phroso, sá ég, með
gieöi sem barðist við skömm, rýtt ljós í hinu skín-

andi djúpi augna hennar, endurskin af óvæntri gleði,

öttafulia gleði. En svo leit hún niður fyrir sig og

fór að tala hægt og lágt:

„I>að var eÍDS og J>ví væri hvíslað að mór“, ssgði

hún, „að pað kynni að frelsa yður ef ég sc'gði f>að,

sem ég sagði, J>pí
eyjarbúar elska mig og mundu pá

ef til vill ekki gera yður mcin. En ég gat ekki

horft á yður. Hið eina, sem ég gat gert, var að

senda til himins bæn um, að J>ér ímynduðuð yður

ekki—ó, að J>ér hé'duð—J>að—ekki um mig, lávarður

minn! Og ég vissi ekki hverng ég ætti að geta litið

framan í yður í dng, en ég gat ekki komist hjá að

h tta yðuru .

Ég stóð J>egjand við hlið hennar, og h&fði ein-

kennilga meðvitund um sérhvert smá atriði í náttúru-

myndÍDni, sem blasti við mé^* J>ví óg' hafði snúið

andlitinu frá Phroso og augu mín hvörtíuðu yfir sjó-

inn og eyca. En á J>essu augnabliki heyrðum við

úr einum af hinum mjóu gluggum á gamla hús rnz,

beint uppi yfir höfðum okkar, lágan, háðslegan hlát-

ur. Það kom ótta- og hryllings svipur á andiit

Phroso pegar hún heyrði hláturinn.

„O, pessi hræðilegi maðurlu sagði hún með

mjög lágri og titrandi röddu.

„Hvað er um hsnn?u spurði ég.
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„Hann hefur komið hingað &ðuru
,
sagði hún t

„Ég hef séð hann brosa og hlæja líkt pessu fægar

hann var að dæma menn tii dauða og horfði á dauða

peirra. Já, menn á pessari eyju, menn, sem böfðu

pjét að oss og voru vinir vorir. 0, ég hræðist hanc,

pennan mann!“ E>að fór hrollur um hana um leið og

hún sagði þetta, og hán rétti ósjálfrátt út höndina,

eins og hún væri að varða frá sér einhverju hræði-

legu. „Ég hef heyrt hann hlæja líkt f>essuu ,
hélt

hún áfram, „pegar móðir var að biðja hann um lif

sonar síns, og unnusta urn líf unnusta síns. £>að

gerir útaf við mig að vera nálægt honum. Hann er

miskunarlaus. Gerist meðalgangari milli hang eg

eyjarbúa, lávaiður minn. t>eir eru óupplystir^menn

;

f>eir vissu ekki hvað þeir—voru að gera.u

„Engu tn peirra skal gert nokkurt mein, ef ég

get hi drað pað,u sa^ði ég hátíðlega. ’ „En

—

u Ég
stangaði bér; samt varð ég að halda áfram og bætt:

við: „Óttist pér hann ekkert hvað sjálfa yður

snertir?u

„Hvað gæti hann gert mér?u spurði hún. „Hann
var að tala við mig í morgun um—um yður. Ég
hata að tala við hann. En hvað getur hana gert

mér?* 6

Ég f>agði. Mour&ki bafði J>á ekki sagt neitt við

hana í sÖaau átt og hann hafði drepið á við mig—

1

hálfgerðri ráðgátu milli spaugs og alvöru. Augu
hennar horfðu spyrjandi á mig; svo lagði hún alt i

einuhönd sína á handlegg minn og sagði:
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„Og pér ætlið að vernda mig, lávarður minu.

% er óhult á meðan pér eruð bér?kC

„A meðan!“ X>essi stuttu orð slógu kulda um
hjarta mitt; hán las pað út úr augum mínum; hún

skildi tafaHaust h /að ég meinti. Hún lyfti hðud

sinni af handlegg mínum og benti út á sjó. Éur sá

hina fallegu, gaDglegu jakt koma brunandi inn á

höfnina eftir morgun-siglinguna.

, H
Já, á meðan f>ér eruð hér, lárarður minn' 4

,
sagði

hún Ofr gerði átakanlega tilraun tii að brosa hug-

rekkislegra.

„Éir verð hér eins lengi og f>ér óskið að ég
verðiu,

sagði ég.

Húq lyfti upp augnm sínum og leit í augu mín.

Roði breiddi sig aftur yfir andlit hennar.

„A meðan pér eruð 1 nokkurri hættuu
,
bætti ég

við til skýringar.

„Æ, já!“ sagði hún andvarpandi og (eit aftur

niður fyrir sig; en svo bélt hún ófram., eins og hún

myndi eftir kurteisis-skyldu, er húa hefði gleymt:

„í>ér eruð mér mjög góður, lávarður minn. Því eyj-

an yðar hecur farið illa með yður, svo pér verðið

feginn að geta siglt sem fyrst burt frá henni til

heimkyona yðar.u

„Hún eru
,
ssgði ég og b ygði mig að Phroso,

„hin fegursta eyja í allri veröldinni, og ég Ó3ka eink-

is framar en að ég mætti vera á henri aila æfi mínau .

Aftur heyrðum við Jágan árægju-hlátur úr

glugganum uppi yfir okkur. Hláturinn viitist aftur
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olla Phroso nýju og snöggu ótta*kasti. Hún rak

upp ofurlágt. hljóð og greip um hönd mína.

})Óttist ekki; hann skal ekki gera yður neitt

meinu
,
sagði ég.

Nokkrum augnablikum seinna heyrðum við fóta-

tak einhvers, sem kom ofan stigann inni í húsinu.

Og rétt á eftir sá ég Mouraki í dyrunum. Phroso

hafði stokkið burt frá mér, og stóð nú í nokkurra

skrefa fjarlægð. En Mouraki vissi samt, að við

höfðum ekki staðið svona langt hvert frá öðru áður

en við heyrðum fótatak hans. Hann leit fyrst til

Phroso, og síðan til mín. Feimnisroðinn í andliti

hennar og reiðisvipurinn á mér fyllti inn í eyðurnar,

sem kunna að hafa verið í pað er hann vissi. Hann
stóð parna brosandi—óg var farinn að hata bros land-

' stjórans—í nokkur augnablik, og kom síðan tii okk-

ar. Hann hneigði sig ofurlítið, en all-kurteislega,

fyrir Phroso; en, mér til mestu undrunar, tók hann

síðan í hö^d mína og prýsÁ henni mjög hjartanle ja,

að virðast mátti.

„Satt að segja verð ég að biðja yður fyrirgefn-

ingar 4í
,
sagði ég. „Hvað er um að vera?“

„Urn að vera?u hrópaði hann í mjög góðu skapi,

eða virtist að minsta ko^ti vera pað. ,,Um að vera?
Nú, pað, sem um er að vera, er pað, kæri Wheatley
minn, að þér virðist bæði vera pagmáll maður og
mjög haraingjusamura .

„Ég skil ekki ennpá hvað þér eruð að farau
,

sagði ég, og var að reyna að dylja hina vaxandi
reiði mína.
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„Það er
f><5

vissulega ekkert leyndarmál?u sagði

bann. „t>að er alkunnugt, eða er ekki svo?u

„Hvað er alkunnugtu
,
öskraði ég upp í gremju,

sem yfirbugaði alt v&ld er ég hafði yfir sjálfum mér.

Landstjöranum varð ekki hið allra minsta bilt

við. Hann } élt á bréfa-böggli í vinstri hendinni, og

f<5r nú að flokka pau niður. Loks tók hann eitt

bréfið og hélt f>ví upp frammi fyrir mér, en illgirnis-

legt glers skein úr hinum smáu augum undir hinum

loðnu augnabrúnum hans.

„Ég verð á eftir með að lesa bréf mín og svara

peim pegar ég er á sjóferðuma
,
sagði hann. „Þetta

bréf kom til Rhodes fyrir eitthvað viku síðan, ásamt

heilum bagga af opinberum skjölum, og ég opnaði

f>að fyrst nú í raorgun. Þ&ð snertir yðutu .

„Snertir mig?‘ c spurði ég. „Á hvern hátt snertir

p>að mig, má ég spyrja? ,c

„Eða öllu heldur, pað er minst á yður í f.ví
cc

,

sagði Mouraki.

„Frá hverjum er það?cc spurði ég. Andlit land-

stjórans var fult af sigrihrósandi illgirni, svo mér fór

ekki að verðá um sel.

„Bréfið erct
,
sagði Mouraki „frá sendiherra tyrk-

nesku stjórnarinnar í London. Ég held að fér séuð

honum kunnugur tc
.

„Já, dálítiðu
,
sagði ésr.

,,Einm*tt f>að
kC

,
s»gði hann.

,,J*eja?cc s^gði ég.

„Hanri spyr að, hvernig yður vegni í Neopaliaj

eða hvort ég h&fi fengið nokkrar fréttir af yður cc
.
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„Nú mun yður verða innan handar að svara

honúmu
,
sagÖi ég.

„Já, já, með hinni mestu ánægju“, sagði Mour-

aki.
5)Og hann mun f>á

geta svarað vissum fyrir-

spurnum, sem gerðar hafa verið til hans“.

Ég vissi nú hvað koma mundi. Anægjan skein

út úr andliti Mouraki’s. Ég setti hörkusvip á andlit

mitt. En ég porði ekki að líta á Phroso, sem altaf

stóð pegjandi hjá á meðau petta fór fram.

,,Fyrirspurnum frá vissri stúlku, sem er mjög

ant um yður“, sagði Mouraki.

„Ó!“ sagði ég.

„Frá Miss Hipgrave—frá Miss Beatrice Hip-

graveu , sagði hann.

„Ó, já!“ sagði ég.

„Sem er vinkona yðar?“ sagði JMouraki.

„Auðvitað, kæri pasja minn“, sagði ég.

,,Sem er, í sannleika tilvonandi eiginkona yðar

—lofiö mér að taka í hönd yðar aftur—konuefni

yðaru
,
sagði Mouraki. „Ég ósk?. yður púsund sinn-

um til hamingju!u

„0, pakka yður fyrir; pér eruð mjög vænn að

gera paðu
,
sagði ég. „Já, hún er konuefnið mittu .

„Ég h\ýt að hafa leikið pennan pátt minn—sem

var alt annað en léttur—vel, pví ofsakætin og gieðin

hvarf úr andliti Mouraki’s. Hann virtist verða frem-

ur vandræðalegur. Hann sýodist verða (og ég vona

að hann hafi fundið til þess) fremur sneyptar. Ég
horfði kuldalega og hirðulevsislega á hann.
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Eo sigur hans kom úr annari átt. Hann leit frá

mér til Phroso, og augu mín fylgdu augum hans

eftir. Hún stóð eins og líkami hennar væri orðinn að

ste’ngjörfingi. Hún mændi bænaraugum á andlit

mitt; en hún hreifði hvorki legg né lið og gaf ekkert

hljóð af sér.

Mouraki brosti aftur; en ég sagði við hann.

„Eru nokkrar fréttir frá London, kæri pasja

minn?“

XIV. KAPÍTULI.

LEIKUR A BORÐI.

Mér pótti vænt ura; þegar ég var orðinn einn

og bafði tíma til að hugsa um sigur Mouraki’s, pá

pótti mér vænt um. Hann hafði gert enda á hinni

óeðlilegu aLtöðu, sem veikleiki minn hafði leitt mig

í; hann hafði gert mér mögulegt að gera Phroso

greiða, sem vinur hennar blátt áfram; hann hafði gert

út um baráttu, sem mér hafði ekki sjálfum tekist að

gera enda á. E>að yrði nú létt fyrir okkur bæði

(taldi ég sjálfum mér trú um), að fela okkur bakvið

pann uppspuna, að pað, sem hún hafði sagt nm ást

sína til mín, hefði verið góðmensku bragð, og hylja

hinar sönnu tilfinningar okkar bakvið petta tjald, en

vinna samt af alefli gegn fyrirætiunum lanastjórans.
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Hann byrjaði strax að vinna að því, sð koma fyrir-

ætlan sinni fram, og geröi J>að með allri peirri polin-

mæði og dugnaði, sem hann hafði til. Fyrstu vik-

una virtist ekkert ganga né reka með málefoið, en

{>egar maður gætti nákvæmlega að pá sá maður, að

{>að var á hægri en stöðugri breifingu. Eg var {>ví-

nær einmana í húsinu; en ég gat samt ekki fengið

af mér að gefa upp vígi mitt og stytta mér stundir

hjá vinum mínum á jaktinni. Þó ég yrði að vera

aðgerðalaus og væri fyrirmunað að taka nokkurn

pátt í sjónarleianum, pá vildi ég ekki yfirgefa leik-

sviðið, heldur var par sem óparfur áhc rfandi á óþægi-

legan leik. Mouraki var ekki iðjulaus. Hann sá

Phroso á hverjum degi, og talaði lengi við hana í

hvert skifti, Ég sá hana varla í svip. Málefni eyj-

arinnar gáfu honum sífelda afsökun tii að ráðfæra

sig við Phroso, eða gefa henni skipanir viðvíkjandi

peim
; ég p>ar á móti hafði enga afsökun að prengja

henni til að umgangast mig, einkum par eð hún auð-

sjáanlega gerði sér far um að forðast f>að, Ég gat

ímyndað mér, hvað landstjóranum miðaði áfram að

lakmarki sínu; ekki af pví að henni geðjaðist betur

að honum eða tæki honum viljuglega— f>ví ég vissi

hve mikið hún óttaðist hann og i ataði—heldur á

J>ann hátt að bæla niður hugrekki hennar og fyila

hana með örvæotingu, sem gæti komið honum að alt

eins góðu haldi eins og ást. í>að var ekki minsti

vafi á, að honum var full alvara að ná takmarki sfnu;

hin ópreytandi polinmæði hans benti á fasta fyrir-
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aetiuD, hin auðsst ja ánægja hans var yfirlýsing uœ,

að hann var viss um sigur. Hann lét sér lynda, aÖ

Phroso lét ekki sjá sig nema þegar hann sendi eftir

henni; hann hafði skemtun af að sjá mig eiða tíman-

um einmanalega og gaDga klukkutímum saman um
gólf fyrir framan búsið. Hann horfði stundum á

mig með duldum fögnuði, og skemti sér við að s^na

hluttekningarsemi með f>ví að óska mér hváð eftir

annað til hamingju útaf trúlofun minni. Ég álít, að

hann hafi ekki óskað mér burtu. Ég var íidfan með
rétti hans, laukurinn 1 k&li hans, kriddið í sætmetinu,

sem hann sleikti varir sínar yfir. í>annig liðu átta

eöa tíu dagar, og ég varð dag frá degi i verra skapi,

súrari í sinni, og enn ákveðnari í hnga mínum við

lok hvers dagsins. Denny hætti að biÖja mig aÖ

vera n.eð sér; J>að var ómögulegt að poka mér burt

frá húsinu. Ég beið, laDdstjórinn beið; hainn lagði

sér braut, en ég var í fyrirsátri við hana. Hann var

ákveðinn í að sigra Phroso; ég hafði ekkert augna-

mið, en ég hafði pacn brennandi ásetning, að hann

skyldi verða að glíma við mig áður en honum hepn-

aðist að sigra hana.

Þk kom dimt óveðurs kvöld og úr skyjunum

féll pétt regn, en vindurinn blés 1 punglyndislegum

byljum. Ég hafði sloppið burt frá samtalinu við

Mouraki, séð hann gaDga upp á loft, og var farinn út

til pess enn einu sinni að byrja hina gsgnslausu

göngu mína framan við húsið. Ég hafði ráfað nokk-

ur hundruð fet frá húsinu og snúið mér við, til að
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liorfa á IjÓ3Íð í giugga landstjórans. I>að skein bjart

og stöðugt, og virtist vera ímynd hins hlíKarlausa,

ósveigjauiega ásetnings hans; biótsyrði hraut fram af

vörum mínum af hugarangri mínu; f»á kom svar, sem

ég sízt hafði búist við, út úr myrkrinu, rétt við

hlið mér.

„Hann aðhefst, en pér talið, iávarður minn;

hann starfar, en pér látið yður nægja að formæla

honum; hver ykkar mun vinna taflið?44 var sayt með
hátíðlegri röddu; og svo sá ég hinn velvaxna Kortes

óglögt í myrkiiuu. „Hann starfar, hún grætur, þér

ragnið; hver mun vinna taflið?“ sagði hann aftur

ofr krosslagði hendurnar.

„Spurning yðar innifelur í sér svar sitt, eða er

ekki svo?*‘ sagði ég reiðuglega.

„Já, ef ég hef sett hana fram iétt sagði Kortes.

I>að var ofurlitill fyrirlitningar-hljómur í iödd hans,

sem ég lézt ekki heyra. „Já, hún innifelur í sór sitt

eigið svar, ef pér eruð ánægður með að láta sitja við

pað, sem ég hef sagt“.

„Anægður! Guð minn góður!“ hrópaði ég.

Hann færði sig nær mér og hvíslaði að mér:

„Hann sagði henni áform sitt í morgun; nú aftur

í kvöld—já, nú á meðan við erum að tala saman—er

hann að neyða hana til að hlusta á bónorð sitt. Og
hvaða bjálp fær hún?-‘

„Hún vill ekki lofa rcér að hjálpa sér; hún lofar

mér ekki svo mikið sem að sjá sig“, sagði ég.
„Hvernig getið pér hjáJpað henni, pér, sem að-

haíist ekkert nema að ragna?“
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„Heyrið pér mig nú, Kortes“, sagði ég; „pér

purfið ekki að segja mér f>etta. Ég veit að ég er

auli og ÓDytjungur, og hvað annað sem yður póknast

að gefa í skyn að ég fcé. En fyrirliíning yðar virðist

ekki vera gagnlegri en ragn mitt. Hvað er yður

1 huga?“

„Verðið pér að halda trygð við þessa mær heima,

í yðar eigin landi?* 4 sagði hann.

„Hafið pér heyrt getið um haDa?u sagði ég.

„J6, hún systir mín sagði mér frá henni—hún,

sem f>iónar lafði Euphrosyneu
,
sagði Kortes.

,,Ó! Já, ég verð að halda trygð við hanau
,

sagði ég.

„Og einnig við Mouraki?44 spurði Koites.

Hugur minn fylgdist nú með huga hans; ég
þreif í handlegg hans með ákefð. Ég greip hug-

mynd hans í einu vetfangi.

„Hvers vegna f>að, Kortes?‘‘ spurði ég. „Já,

Koites, pví spyrjið pér &ð pví?*‘

, Ég á’eit að þér væruð svo sam vizkusamur, lá-

varður minn“, sagði hann.

„Ég víla ekki fyrir mér að fara á bakvið pennan

Mouraki 4

,
sagði 'ég.

„Þnð líkar mér betur að heyra, lávarður minnu
,

sagði hann og brosti harðneskjulega* „Hamingjan

veit, að ég var farinn að halda, að við mundum báðir

dansa 1 brúðkaupsveizlu peirrau .

„Brúðkaupi peirra?u hrópaði ég. „Ég held

ekki. En, Kortes, meinið f>ér— ?“ Ég gerði hreif-
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iogu sem benti til, að ég mundi beita ofbeldi við

Mouraki. En svo sagði ég : „Dað verður nú

samt að vera hreinn og ber bardagi“.

„I>ér megið ekki skerða eitt hár á höfði Mour-

aki J

su
, sagfði Kortes. „Eyjan mundi gjalda [>ess

grimmilegacc
.

Við stóðum f>arna pegjandi í nokkur augnablik,

Síðan hl<5 ég við og sagði:

„Mannorð mitt er mín eigin eign. Ég má sverta

J>að ef mér sýcistu .

„Þér munduð einungis sverta f>að í augum
Mouraki’s pasjacc

,
sagði Kortes og brosti.

„En hún—mundi hún skilja pað?* c sagði ég.

„í>að má ekki koma fyrir meiri

—

u

„Hún mun skilja peð tc

,
greip Kortes fram í.

„Þér skuluð tala við hana sjálfurcc
.

„Getið f>ér komið pvl til leiðar? iC sagði ég.

„Já, með hjálp sys^tur minnaru
,

sagði Kortes.

„Ætlið pér fyrst að segja Mouraki pað?* c

„Nei—ég ætla að eegja henni pað fyrstCi
,
sagði

ég. „Hún kann að neita“.

„Hún hefur of mikinn viðbjóð L honum t:l pess,

að hún neiti nokkruu
,
ssgði Kortes.

„Gott og velu
,
sagði ég. „Hvenær f>á?

cc

„Nú strxx í kvöldu
, sagði Kcrtes. „Hún yfir-

gefur hann nú bráðumu .

„En h<nn hefur gætur á henni f>ar:gað til hún er

komin inn í herbergi sittcc
,
sagði ég.

„Já, en pér vitið, iávarður minn,' að pað er til

önnur leið ct
,
sagði hann.
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„Já, það er satt, eftir pakinuu
,

sagði ég. „Og
stíginn ?

„Iiann skal veröa til reiðu fyrir yður að einni

klukkustund liðinni‘ c

,
sagði hann.

„Og þér sjálfur, Kortes?cc sagði ég.

„Ég ska! standa á verði við neðri enda stiganscí

,

sagði hann. „Landstjórinn sjálfur skal ekki komast

upp lifandi cc
.

„t>ér eigið mikið undir mér, Kortescc

,
sagði eg.

„Ég veit pað, lávarður minn cc
,
sagði hann. „Ef

þér vœruð ekki ma^ur sem mœtti treysta, pá munduð
pér gera það, sem pér ætlið að látast geracc

.

„Ég vona að J>ér hafið iétt fyrir yður cc

,
sagði ég.

„En, Kortes, p-ið kveykir bál í mér, að vera nú ná-

lægt henni cc
.

,.Ætti ég ekki að skilja pað, lávarður mian?* c

sagði hann og brosti þunglyndislega.

„Hamingjan veit, að þér eruð góður drengurl ÍC

sagði ég.

þjónn Stefanopoulos-ættarinnaru
,

s&gði

hann.

„Systir yðar segir henni pessa ráðagerð áður en

ég kem ?“ sagði ég. „Mér væri ómögulegt að segja

henni petta sjálfur cc
.

„Já, henni skal verða sagt pað áður en þér kom-

ið íC

,
sagði hann.

„Jæja, að einum klukkutíma liðnum?cc sagði ég.

„Já cc
,
sagði hann. Og svo gekk hann fram hjá

znér án þess að segja meira. Ég greip hönd hans,
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um leið og hann fór, og f>rysti henni hjartanlega. Þá
var ég aftur einsamall þarna í myrkrinu, en nú hafði

ég áform í höfðinu og vopn í hehcli, og ekkert af

tómu, gagnslansu ragni í munninum. Eg æfði mig í

ákefð í þættinum, tem ég ætlaði að ieika, og gekk

aftur um gólf eins hratt og áður. iPessi páttur, sem

ég ætlaði að leika, var erfiður páttur, en pað var

góður páttur; ég ásetti mér að sigra Mouraki með
hans eigin vopnum; mannhatur mitt skyldi yfir-

gnæfa hans, skeytingarleysi mitt um göfugleik skyld:

yfirgnæfa pað. hve svívirðilega hann notaði sér ótta

annara eða beitti valdi. Landstjórinn skyidi ekk:

hafa ánægjuna af að vera hinn eini, sem hefði ástæðu

til að brosa; ég skyldi einnig geta brosað, brosað

pannig, vonaði ég, að pað kæmu hnyklar 1 bryrnsr

jafnvel á hinu slétta, órannsakaniega andliti hans.

Eg gekk hratt fram og aftur; alt 1 einu nærri

rak ég mig á mann, sem stökk til hliðar til þess að

verða ekki fyrir mér. „Hver er par?*‘ hrópaði ég og

bjóst til varnar, f>ví reynslan hafði kent rr ér, að það

væri hyggilegt, að gera f>að í Neopalia.

„£>að er ég—Demetriu
,
var svarað ólundarlega.

„Hvað eruð þér að gera hér, Demetri?-‘ sagði

ég. „Og pér eruð með bissuna yðar!“

>,Ég geng um á kvöldin eins og f>ér, lávarður

minn“, svaraði Demetri.

„Göngur yðar á kvöldin hafa haft sérstakc

augnamið fyrr en nú“, sagði ég.

,,t>ær boða yður ekkert ilt nú orðið“
? sagði hann.
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„En boða þær nokkrum öðrum ilt?“ spurði ég.

E>að varð dálítil f>ögn, en svo svaraði hann með

ópfðri röddu:

,,Engum manni ilt. Hvernig er hægt að gera

nokkrum manni mein pegar hinn náðugi lávarður,

land-tjórinn, er á cynni og vakir yfir henni?“

„Það er satt, Demetriu
,

sagði ég. „Hann er

ekki sérlega náðugur við ranglætismenn og óaldar-

seggi, pvílíka menn sem sumir eru, sem ég þekki héru .

,,Eg pekki hann eins vel og f>ér, lávarður minn,

já og betur en J>ér“, sagði Demetri, og var rödd hans

prungin beiskasta hatri. „Já, f>að eru menn 1 Neop-

alia, sem pekkja Mouraki“.

„Já, Mouraki segir pað líka sjálfur; og hann
segir f>að á J>ann hátt, að maður skyldi ætla, að hon
um f>ætti vænt um paðu

, sagði ég.

„Hanh skal einhvern tíma fá nægar sannanir

fyrir f>ví
u

,
sagði Demetri í urrandi róm.

Hinn grimdarlegi reiðihljómur í rödd Demetri’s

dró athygli mitt að sér, svo ég r/ndi eins vel og ég
gat framan í hann; jafnvel myrkrið gat ekki alveg

hulið reiðiblossann í hinum djúptstandandi augum
hans.

„Demetri, Demetri!“ sagði ég, „eruð pér ekki á

hættulegum vegi? Eg sé
t
langan hníf parna í belti

vðar
:
og svo er bissan—er hún ekki hlaðin? Hana

nú, farið nú heim til yðar aftur“.

Pað virtist sem áminning mín hefði áhrif á hann,

en hann lét sem tilgáta mín væri ailsendis ástæðu-

lau3.

„Eg sækist ekki eftir lífi hansu
,
ságði hann ön-

uglega. „Ef við værum nógu liðsterkir til að
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legga út í beinan bardaga—jæja ég ætla ekki aö

segja neitt um það. Hann drap bróður minn,

lávarður minnu .

„Ég drap bróður yðar l?ka, Demetriu
,

sagði ég.

„Já, í hrcinum bardaga, par sem hann v«r að

\ reyna &ð drepa yður‘ c

,
sagði Demetri. „ pér há’f-

drápuð hann ekki fyrst með svipum, fyrir augum

móður hans, og lukuð síðan verk’nu með hengínguu .

„Gerði Mouraki petta?u sagði ég.

„Já, lávarður minnu
,
sagði Demetri. „En pað

hefur enga f>/ðingu, lávarður mínn. Ég ætla ekkei

ílt að gerau .

„Heyrið mig nú, Demetriu
,
sagði ég. „Ég bei

enga ásttil Mouraki sjálfur, og f>ú gerðuð rnér greiða

fyrir skömmu. En ef ég kemst að f>ví aftur, að

^ pér séuð að læðast bér á stöðum með hnff yðar og

bissu, pá segi ég Mouraki frá f>ví svo san n arlega sem

ég lifi. f>að er ekki siður í lindinu, sem ég er upp-

alinn í, að fremja launvíg. Skiljið pér inig? ik
.

„Já, ég heyri hvað pér segið, l&varður minnu ,

sagði Demetii. „En í sannleika ha?ði ég ekkert pvi-

líkt áformu .

„í>ér vitið bezt hvert áforcn yðar er; og nú vitið

pér hvað ég muni gerau , sagði ég. „Hana nú, hafið

^ yður i burtu, og látið ekki sjá yður hér afturu .

Hann var auðmjúkur, og afsakaði sig margfald-

lega aftur; en pað var engin veruleg afsökun í upp

spuna hans fyrir pví, hvers vegna hann var f>ar sem

ég rakst á hann. Hann sór og sárt við lagði, að ég
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gerði honum rangt til með grun mínum. Ég lét

mér nægja að skipa honum burt, og loks fór hann

sína leið í áttina til þorpsins. „Hamingjan veitu
,

sagði ég við sjálfan mig, „að pað er mesta raun, að

maður skuli hafa verið uppalinn við göfugar lífs-

skoðanir14
. I>ví pað hefði verið undrunarlega band-

hægt, að lofa Demetri að skjóta á landstjórann með
bissunni sinni, eða stinga hann með langa hnífnum,

sem hann hafði verið að preifa á svo inrilega.

Þessi fundur okkar Demetri’s hafði eytt t'man-

um, er ég átti að bíða, svo ég gekk nú tii baka til

hússins. Það var komið fast að miðnætti; pað var

búið að slökkva Ijósið í gluggunum á herbergi Mour-

aki's; tveir hermenn voru á verði úti fyrir hinum lok-

uðu dyrum; þeir hleyptu mér inn, og læstu hurðinni

á eí’tir mér; þ^ssi vörður var ekki haldinn mín vegna;

Mouraki vissi mjög vel, að ég hafði enga löngun til

að fara burt af eynni. Phroso var fanginn og dýc-

gripurinn, sem landstjórinn hélt vörð yfir; pað má
líka vera, að hann hafi hv*ft veður af pví, að hann var

ekki vinsæll í Neopalia og að pað hefði ekki verið

hyggilegt af honum, að treysta hollustu eyjarbúa.

Ég var brátt kominn inn í svæðið bakvið búsið.

Það var búið að reisa stigann upp að húspakinu;

Kortes stóð við hann. Enginn anoar virtist vera á

ferli. Það var enn regn, og pað var orðið svo hvast,

að vindurinn hvein í skóginum,

vHún bíður eftir yðuru
,
hvíslaði Kortes að mér.

.,Hún veit alla ráðagerðina, og hún er reiðubúin ti

að koma henni framu .



„Hvar er hún? iC spurði ég.

„Uppi á pakinu‘ c

,
svaraði Kortes. „Hún er í

yfírhöfn minni, svo veðrið sakar hana ekkiCí
.

„Og hvar er Mouraki?“ sagði éS’

„Hann er genginn til rekkju 44
,

ssgði Kortes.

„Hún var hjá honum í fulla tvo klukkutíœa“.

Éof fór upp stigann og stóð brátt uppi á pakinu,

á blettinum par sem Phroio hafði staðið og starað á

litla búsið úppi í hæðinni. I>á vorum við að berjast

gegn Con^tantine; nú var Mouraki mótstöðumaður

okkar. Constantice var nú fangi, og virtist bjálpar-

vona og skaðlaus. Ég óskaði, að eins vel gengi að

yfirbuga hinn n/ja ínótstöðumann minn. Að fáum

augnablikum liðnum fann ég að hóad Phroso tók í

hönd mína. Ég kysti hönd hennar um leið og ég
h^ilsaði herini í hálfum hljó^um; fyrs'ta hljóðið, sem

Phroso gaf af sér, var einskonar hræðslu ekki, en hún

afsaka*i pað strax í tiðjand^. róm og sagði:

„Ég er svo preytt, svo fjarskalega preytt. Ég
hef barist gegn honum í tvo klukkutíma nú i kvöld

Pyrirgefið mér. Ég skal vera hugrökk, lá^arður

minn 4C
.

„Ég hafði ásett mér að viðhafa kaldi, starfslega

aðf ‘ rð; ég fór pví strax út í málefnið, eias og önnum
kafinn maður á skrifstofu í borg mundi gera, og

sagði

:

„Þér vitið ráðagerð mína? I>ér sampykkið

hana? iC

„J’
, ég he!d áð ég skilji alt saman rétt c

,
sagði
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hún. „Þetta er mjög vel gert af yður, lávarður

minn. I>ví pér kunnið að legfífja sjálfan yður í mikla

hættu mÍQ vegnau .

I>að vav vissulega satt, og pað í meira en einni

merkiní/u.

,.Ég ætla að gera hið saraa fyrir yður, sem pér

;'hikuðuð yður ekki við að gera fyrir migu
,
sagði ég.

„Jáu , sagði Phroso ofur lágt.

,,Dér voruð að látast; jæja, nú ætjla ég að látastu
,

sagði ég. I> .ð var ekki einasta kuldahljémur í rödd

minni, heldur var beiskju* og ^ónota-hljómur í henni.

„Ég held að ráðagerð mín kunni að hepnastu
,

hélt

ég áfram. „Hann mun ekki voga sér, að taka til

nokkurra örprifa ráða gagnvart mér. Ég sé ekki

hvernig hann getur hindrað okk^r frá að fara burtu .

„Haldið pér, að hann lofi okkur að fara burt?u

sagði Hún.

„Ég skil ekki hvernig hann getur bannað þaðu
,

svaraði ég.r]„Og hvert viljið þér fara?u

„Ég á nokkra vfni í Apenuborg—fólk, sem faðir

minn var kunnuguru
,
svaraði hún.

„I>dð er gottu , sagði ég. „Ég skal fara þangað

með yður og

—

u Ég stanzaði. „Ég skal—ég skal

fara þangað með yður

—

u
. Ég stanzaði aftur; ég gat

ekki að pví gert, „—og skilja yður par eftir óhultau
,

endaði ég loks ræðu mína með ópýðri og harðri, en

mjög lágri röddu.

, Já, lávarður minnu
,
sagði hún. ),Og svo farið

pér heim sjálfur óhultur?u
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„Jáj ef til vill“, svaraði ég. „Bn pað kemur

ekki pessu máli viðu .

„Jú, f>að kemur þessu máli við íC
,
sagði hún biíð-

lega. „t>ví ég vildi ekki vera óhult nema að þér

væruð það líkau .

„Æ, Phroso, gerið mér ekki annað eius og tala

svona!u stundi ég með sjálfum mér.

„Já, f>ér farið heim óhultur, heim í yðar eigið

land—heim til mærinnar—

“

„Kærið pér yður ekki um f>etta

—

tc byrjaði ég.

„Heim til mærinnar sem f>ér elskið, lávarður

minn cc
,

sagði Phroso mjög lágt. „E>á munuð f>ér

gleyma f>essari vandræða eyju — vandræða-fólkinu,

sem á henni er cc
.

Andlit hennar var ekki meira eu fet frá andliti

mínu-—aadiit sem var fölt, með sorgbitnum augum,

og brosi sem barðist á titrandi vörum—hið fegur3t&

ardlit, sém ég hafði séð 1 veröidinni eða álít að nokk-

ur maður hafi séð; og höod hennar hvíldi í hönd

minni. t>að kunna að vera til á lífi menn sem hefðu

horft yfir höfuð hennar, en ekki í augu heanar—heil-

agir menn eða fión— ég var hvorugt; ekki ég. Ég.

horfði. Ég horfði í augun eins og ég mundi aldrei

horfa neitt annað, eða kærði mig ekki um að lifa e£

ég mætti ekki horfa í f>au. En Phroso dró hönd sína

úr hönd minni, og hún leit niður fyrir sig. Ég varð

að gera enda á f>ögninni.

„Ég skal fara beina leið til Mouraki'S í fyrra-

málið cc
,
sagði ég, „og segja honum, að {>ér hafið sam-
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þykt að veröa konan mín; að þér ætlið að fara burt

héðan íneð mér undir varð reizlu Kortes ir og systur

hans, og að við giftum okkur við fyrsta tækifæri,

sera við fáum“.

„Ea hann ?eit um—um mærina sem f>ér elskið“ v

sagði híán.

„Mouraki verður ekki forviða f>ótt hann fái að

heyra, að ég ætli mér að svíkja—mærina sem ég
elska“, s^gði ég.

^Nei 11

,
sagði Phroso og passaði einbeittlega að

líta ekki á m:g aftur. „Mo iraki verður ekki forviða

á f>ví
u

.

„Máske enginn maður verði forviða á pví“,

sagði ég.

Phroso gerði enga athugasemd við petta. Og á

sama augnablikinu, sem ég slepti orðinu, heyrði ég
rödd niðri í garðinum, rödd sem ég pekti mjög vel.

„Til hvers er pessi stígi hérna, vinur minn?“

spurði röddia.

„Til pess að maður geti farið upp og ofan eftir

honum, lávarður minn“, sv&raði hin hátíðlega rödd

Kortesar, án pess að maður yrði var við hið minsta

skop í henni.

„t>að er Mouraki“, sagði Phroso ofur lágt. Á
hættustuDdinni litu augu hennar aftur í augu mín

og hún pokaði sér nær mér. „E>að er Mouraki, lá>

varður minn“.

„Ég veit pað“, sagði ég; „f>ví fer betur, að hann

er pama“.
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„t>að virðist mjög líklegtu
,

sagði Mouraki við

Kortes. „Ea til f>ess að hver geti farið upp og ofan

hann, Kortes minn?4<

„Hver sem æskir að gera £>að, lávarður minnu
,

sagði Kortes.

„I>á ætla ég að fara upp eftir honumu
,

sagði

Mouraki.

„Ég bið yður púsund sinnum forláts, lávarður

minn! u ,
sagði Kortes.

„Farið úr vegi mínum“
r
sagði Mouraki reiðug-

lega. ,.Hvað er petta, dirfist pér— ?* c

„Hlaupið til baka inn í herbergi yðar“, hvíslaði

ég að Phroso. „FJýtið yður nú. Góða nótt ,c
. Um

leið og ég sagði þetta, greip ég hönd hennar og

prysti henni. Hún sneri sér við og hvarf brátt inn

um dyrnar, sem farið var um inn í húsið, og fór svo

til herbergis síos. Ög ég—sem varð fegiun að fund-

ur okkar hafði þannig verið truflaður, pví ég hefði

ekki þolað ‘mátið' öllu lengur—gekk út að hlífðar-

garðinum utan með pakinu og leit út yfir hann.

Kortes stóð eins og klettur milli hins undrandi

Mouraki’s og stigans.

„Kortes, Kortes!* 4 hrópaði ég, og ljfsti rödd mín

sorgblandinni undrun, „er mögulegt, að pér þekkið

ekki hans tign, landstjórann? 44

„Hvað er þetta, eruð f>að f>ér, Whoatley! iC hróp-

aði Mouraki.

„Hver annar skyldi pað vera, kæri pasja miun?“

sagði ég. „Viljið pér koraa hingað upp til mín, eða



ég að koma ofan til yðar? Farið frá stiganum,

Kortesu .

Kertes hlyddi mér tafarlaust, þó hann hefði ekki

viljað hlýða Mouraki. En Mouraki virtist hika sér

við að fara upp stigann. Ég greiddi fram úr vand-

anum með pví, að fara ofan stigann með mesta hraða.

Eg var brosandi, pegar ég kom ofau, tók um hand-

legg hans og sagði hlæjandi:

„Ég er hræddur um, að ég hafi verið veiddur í

petta sinn, eða hvað segið pér um pað? Jæja, ég
ætlaði mér hvort sem var að segja yður alt sarnan

mjög bráðlegau .

Mér hafði sanuarlega tekist að gera Mouraki for-

viða. Og Kortes jók undrun hans með pvf, að

stökkva firalega upp stigann og draga hann upp.

„Ég hélt að þér væruð í rekkju yðar“, sagði ég.

„Og pegar kötturinn er fjarri, pá leika mysnar sér,

eins og pér vitið. Jæja, pér veidduð okkur laglega!“

„Ykkur?“ sagði Mouraki.

„Nú, f>ér ímyndið yður pó ekki að ég hafi verið

einsamall ?44 sagði ég. „Er petta pannig nótt, að

maður mundi kjósa að eyða henni einsamall uppi á

húsþaki ?* 4

„Hver var pá lyá yður ?44 spurði hann, og skein

grunurinn út úr binum slæglegu ajgum hans.

Ég stakk hönd minni undir handleerg hans og
leiddi hann inn í húsið, gegnum eldhúsið, og fram í

ganginn. t>egar pangað kom sagði ég:
„Er ég ekki smekkmaður? Hver hefði pað átt

&ð vera ?44
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Mouraki setti sig niður í stóra bríkastóiinn, og

það kom þungur reiðisvipur á andlit hans. Ég var

allur hlæjandi, þótt. ég geti ekki alveg gört grein

fyrir hvernig á p>ví stóð. Ég var nú kominn út i

f>ennan leik með lífi og sál; ég gleymdi verulegle k-

anum, sem var fullur af sársauka; ég var eins kátur

eins og pað, sem ég sagði honum, hefði verið hinn

gleðilegi sannleik >r, í staðinn fyrir ertandi, ómögu-

legur loftkastali.

„Ó, pér m.egið ekki misskilja mig<c
,

sagði ég
hlæjandi £>ar sem ég stóð and^pænis honum, sveigði

mig á alla vegu og stakk höndunum í vasana. „Ger*

ið mér ekki rangt til, kæri pasja minn. Alt er ein-

mitt eins og f>að æfti að vera. Ekk • t er hér á ferð-

inni, sem ekki ætti að eiga sér stað undir sama paki

og pér búið undir. Alt er á hinum sómasamlegasta

grundvelli“.

„Ég skil ekki gátur yðar eða kæti yðaru
,

sagði

Mouraki.

„Jæja nú! ég kunni ekki að meta kæti yðar al-

veg eins og vert var fyrir skömmu síðanu
,

sagði ég.

„Hjólið snýst, kæri pssja minn. Allir hafa sínar

gæfu-stundir. Fyrirgefið mér; pað er eðlilegt, að ég

sé mjög glaður. Ég ætlaði að segja yður alt saman

við morgunverð í fyrramálið, en fyrst pér komuð að

okkur óvörum, par sem við vorum að bindast trygð-

um, pá ætla ég að segja yður leyndarmálið nú strax.

Óskið mér til hamingju. X>essi töfrandi stúlka hefur

nú játað, að yfirl/sing hennar um að hún elskaði mig
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hefði verið hreinn og beinn sannleikur, og hefur síð-

an sampykt að gera mig sælan“.

„Að giftast yður? tl sagði Mouraki.

„Hvað annað gæti ég meint, kæri pasja minn?“

sagði ég. Ég tók höndurnar úr vösunum, kveykti í

sígarettu og reykti mjög ánægjulega. Mouraki sat

hreifingarlaus í stólnum, hin köldu og beittu augu

hans hríldu á mér, og pað voru stórir hniklar í brún-

um hans.

„Og hvað er um Miss Hij grave? 41 spurði hann

loks háðslega.

„Eru nokkur lög gegn f>ví að rjúfa giftingar lof-

orð hér í Neopalia?* 4 spurði ég. „S tnnleikurinn er

nú samt sá, kæri pasja minn, að ég er nokkuð áfellis-

verður í J>ví sambandi; en f)ér mogið ekki vera of

harður í dóimim yðar um mig. Samvizka min ónáð-

aði mig um stuud; ég játa pað. En stúlkan er of

inndæl til p>ess, ;ið maður geti staðist hana til leogd-

ar; hún er p>að vis3ulega. Og henui f>ykir svo vænt

um mig—ó, ég gat ekki staðist pað!-‘ Áður en ég
hafði lokið pessari ræðu, var ég farinn að bera mig

eins aulalega eins og ungur maður, sem hefur náð

ást laglegrar stúlku í fyrsta siiini.

Mouraki var slingur raaður, en petta högg kom
skyndilega og óvænt á hann. t>að tekur jafnvel á

slingan mann, pegar stórkostlegur erfiðleiki rís upp
á vegi hans fyrá^varalaust, á vegi, sem hann hefur

með mikilli fyiirhöfn unilffbúið og sléttað fyrir sjálf-

sn sig. Reiði landstjórans yfirbugaði hann, pví
hann sagði:
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„Þér hafið breytt skoðuaum yðar mjög snögg-

lega, Wheatley lávarðuru .

, Ég pekki ekkert setn breytir skoðunum manns

eins snögglega eins og falieg stúlkau
j
sveraði ég.

„Ea samt sem áður halda sumir menn trúnaðar-

eiða sínaa
,
sagði hann háðslega.

„Ó, já, fáeiair, en mjög f íir nú á dögumu

sagði ég.

„Og f)ér hugsið ekki svo hátt, að vera einn af

f>eim?u sagði Mouraki.

„O, já, ég hug^aði svo háttu
,
sagði ég hlæjandi.

„Eq ásetningur minn í p>á átt var ekki nógu sterkur

til pess, að ég gæti staðist töfra-afl hennar Phrosou .

Að svo mæltu gekk ég nær Mouraki, huldi ó-

svífni mína undir [>uiinri hluttekningar dulu, og

sagði

:

vona, að yður sé í raun og veru engin skap-

r&un í þessu?-' sagði ég. „Yður var auðvita* engin

alvara með pað, sem pér gáfuð í skyD, viðvíkjandi

augnamiði sjálfs yðar? Ég áleit að pér væruð ein-

ungis að spaugá, eins og pér getið skilið. Ef yður

var alvara, pá get ég fullvissað yður um J>að að mér

pykir fyrir. Ea sérhver maður gerir sitt hið bezta til.

í svona bardögum, eða er ekki svo?u

Hann var nú búinn að pola mér eins mikið og
hann hafði kraftana til. Hann stóð skyndilega á

fætur, og blótsyrði hraut fram af vörum hans.

„E>ér skuluð ekki f4 h&na!u sagði hann. „Þér
haldið, að pér getið gert gys að mér? Menn, fsem
imynda sér pað, munu k )mast að raun um villu sínau .
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Éor hló aftur. Égr hikaði mér ekki viö að erta

hann til hina ýtrasta. Hann gat ekki orðif hættu-

legri en hann var nö; hann yrði ef til vill óforsjálli.

„Fyrirgefið méru
,
sagði ég, ,,en ég sé ekki hvers

vegna við þurfúm að fá leyfi yðar, p>ó okkur f>ætti,

auðvitað, væut uro að fá haroiugfjuóskir yðaru .

„Ég hef dálftið vald hér í Neopaliau
,
sagði hann,

og pað var hótunar-blossi í augum hans.

„I>að er encrinn vafi á f>ví
u

,
sagði ég, „en f>ér

verðið að nota f>etta vald yðar mjög varlega pegar

brezkur f>egn á hlut að máii—maður (ef ég má bæta

f>ví við) sem stendur í nokkuð hárri stöðu í foður-

landi sfnu. I>að iná ekki skoða mig sem Neopalia-

búa í öllu tilliti, kæri pasja minnu .

t>að virtist sem hann hvorki heyrði ná skildi það,

sem ég saorði
;
en hann bæði heyrði og sinti því, ef ég

akildi manninn létt.

})Ég goog aldréi frá f>ví, sem ég hef ásett méru
,

sagði hanr.

„I>ér ]/sið rafnuLu eigin tilfinninguro upp á hár

með pessum orðumu ,
sagði ég. „Ég hef nú ásett

mér að gift'tst Phrosou .

„Nei, er pví svo varið! u sagði Mouraki.

„Ég tók pessum orðum hans með f>ví, að ypta

öxlu m fyrirlitningarlega

.

„Skiljið f>ér mig?u s»gði hann. „Það skal ekki

verðau .

„Við skulum sjá tii
u

,
sagði ég.

„Fleyrið mig nú, er petta ekki b/sna nærri f>vf
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að vera raup?“ sagði ég með fyrirlitningu. „í>að er

©nginn vaíi á, að pér eruð mikill maður, yðar tign
v

©n þér getið ekki staðið yður við að framfylgja pess»

um skuggalegu fyrirætlunum yðar gagnvart manni í

miniii stöðu“,. Að svo mæltu varð ég vingjarnlegri

við hann og sagði: „Kæri pasja mion, ef pér hetðuð

borið hærri hlut í pessum viðskiftum, f>á hefði ég
tekið pví með jafnaðargeði. Álíti'ð þér nú ekki, að

heiðri yðar sé betur borgið með pví að gera hið

sama?u

í>að varð löng f>ðgn eftir pessi orð mín. Ég at-

hugaði andlit Mouraki’s n^kvæmlega. Smátt og smátt

hvarf reiðisvipurinn af andliti haDS og pað kom bros

á varir hans. Haun ypti öxlum sjálfur; hann kom
nær mér; hann rétti rnér höndina og sagði:

,,t>að er alveg satt, Wheatley, að ég er auli.

Maður gerir sig ætíð að aula í svona málum. J>ér

verðið að hafa dálítið umbnrðarlyndi með mér. Ég
var innilega og einlæglega ástfanginn í henni. Ég
áleit að ég hefði ekkert að óttast af yðar hálfu. Ég
leyfði skapsmunum mínum að hlaupa í gönur með
mig. Viljið pér taka í hönd mína um f>etta?*

c

„Ó, nú eruð pér eins og [>ér eigið að yður að

vera, kæri vinur minnu
,
sagði ég og greip hönd hans.

„Við skulum tala frekar um petta á morgunu
,

sagði hann. „En nú er reiði mín horfin. Óttist

ekkert. Ég skal vera sanngjarnu .

Ég lét í Ijósi, að ég væri honum pakklátur^og

metti mannfð hans eins og vera bæri.
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„Góða nótt, góða nótt! kseri Wheatley minnu
,

sagði hann. „Ég vildi bara að ég hefði ekki rekist á

yður nú í kvöld. Ég hefði ekki tapað jafnaðargeBi

mínu líkt þessu á öðrum tíma sólarhringsins, Eruð

pér viss um, að þér hafið fyrirgefið mér bráðræðis-

orð mín?'*

„Já, af öllu hjart&tc

,
sagði ég hátíðlega. Og svo

prý&tum við hver annars hönd vingjarnlega. Mour-

aki gekk sð stiganum og byrjaði að fara upp eftir

honum ofur hægt. Svo leit hann um öxl sér ogsagði:

„Hvernig ætlið pér að útkljá petta mál við Miss

Hipgrave?“

„Ég verð að biðja hana fyrirgefningar, eius og

ég varð að gera við yður lí

,
sagði ég.

„Ég vona, að yður farnist eins vel hvað hana

snertir Ci

,
sagði hano, og nú var bros hans komið í

samt lag aftur, Svo hvarf hann upp stigann, og ég

sá hann ekki framar pessa nótt.

„Jæja núu
,
sagði ég við sjálfan mig um leið og

ég settist niðuru
,
hann er nú fadnn til herbergis síns

til pess áð hugsa um, hvernig hann geti skorið mig á

háls án pe?s að vekja hneykslia .

Sannleikurinn var, að við Mouraki vorum farnir

að skilja hver annan.
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XV. KAFÍTULI.

sMrl.bg dndankoma.

Já, Mouraki var hættulegur, mjög hættulegur

maður; einmitt nh, þegar hann var búinn að ná aftur

valdi yfir fjálfum sér, var hann hættuiegastur. Ég
vissi, að hin einu takmörk í svikabruggi hans gegn

mér yrðu takmörkin sem ég hafði notað tækifærið til

að minna hann á. Ég var þektur maður. Ég gat

ekki horfið úr heiminjtm án pess að grein yrði a?

gera fyrir, hvernig það hefði atvikast. Ea landstjér-

inn gat ef til vili notað hitasóttina, seu; lá í iandi k

eynni, ekki síður en Constantine Stefanopoulos. Ég
sá, að ég varð að varast hana. Ég hrósaði happi yfir,

að ég hafði nú aftur náð í hia beztu meðöl gegn

henni—marghleypu <>g tilbúin skot 1 hana. F>essi

litia bissa og árvekni var hin eina (-ekning við pess-

ari snöggu og banvænu s/ki, sem ógnaði lífi peirra

er voru í vegi annara á Necpalia.

Ég ímyndaði mér, að landstjórinn hefði gengið

til rekkju og íarið að sofa þegar hann skildi við mig

í ganginum, eftir samtal okkar par; ég fór strax'f

rúmið sjálfur, pvínær tafarlaust, og þar eð ég var

preyttur eftir hinar fcn3u geðshræringar, sem höfðu
togast á um mig, þá svaf ég fast. Ei nú, f>eorar ég
lít til baka, er ég að furða naig á

>
hvort landstjórinn



hafi verið í rekkju sinni mikið af nóttinni, Ég efast

um pað—ég efast mjög mikið um pað. Meira aö

segja, mér ©r nær að halda að hann hafi verið önnum
kafinn alla nóttina, að hann hafi farið hingað og

|>angað, haft undarlegar ráðstefnur, hugjsað fyrirætl-

anir aínar og gert samninga. Ég ímynda mér, að

hann hafi ekki verið kominn aftur I herbergi sitt

iöngu áður en ég kom á fætur og fðr út morguninn

eftir, til f>ess að hressa mig I ferska loftinu með dálít-

illi göngu. En hvað sem J>ví líður, þá vissi ég ekk-

ert um J>et:a á J>eim tíma. Ég hitti hann á morgun-

verðar tíma og var reiðubúinn til að halda áfram

samtali okkar, eins og við höfðum gert ráð fyrir. En
í 8taðinn fyrir að hann væri einsamall í borðstofunni,

eins og ég átti von á, J>á var hópur af foringjum í

kringum hann. I>að var ys og J>ys íganginum; fms-

ar skipanir voru gefnar; skáldleg æfintýri og ástamál

virtist algerlega gleymt,

„Kæri lávarður minnu
,
hrópaði Mouraki strax og

ég kcm inn, og J>aö virtist vera óróleika- og gremju-

svipur á honum, „ég er fjarskaiega gramur. Þessir

skeytingarlausu menn mínir—æ, ég er of meinlaus í

mér, og peir nota sér J>að!—hafa látið vin yðar, Con-

stantine, ganga sér úr greipum, sleppa úr varð-

haldinuu .

„Constantine sloppinu! 11 hrópaði ég fullur af

vannarlegri undrun og gremju.

.,Æ, já!* c sagíi Mouraki. „Varðmaðurinn sofn-

aði ;pað lítur út fyrir, að farginn hafi átt sér vini
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kérna á eynní og þeir bj&lpaö honum til að sleppa út

tam gluggann á fangelsinu. Ég fékk fregnir um
petta í dögun, og hef verið aÖ láta leita aÖ honum
um alla eyna síöan. En hann hefur ekki fundist, svo

TÍð ímyndum okkur, að bátur hafi hlotið að vera fcil

taks og fiutt hann burt af eynniu .

„HafiÖ pér látið leita í litla húsinu uppi í hæö-

inni, par sem konan hans er?u sagði ég.

„Já, mér datt sá staður í hug fyrst af öllu, kæri

vinur minn!u sagði Mouraki. „Já, hans hefur veriB

vandlega leitaÖ par. En alt til érýtis! E>að er nú

haidinn svo sterkur vörður um litla húsiÖ, að enginn

getur komist pangað óséður. Ef hann vogsr sér

pangað, pá er ég viss um aÖ hann næst. En farið

N og boröiö morgunmat. E>aÖ er óparfi að eyðileggja

matfrið yÖar með þessu. Ég á eftir að gefa nokkrar

skipanir enn pá“.

Samkvæmt pessari bendingu landstjórans settist

ég niður og fór að borfa morgunverð rcion. En á

meðan ég var að pví—Mouraki var 6t í horni &ð tala

við foringjana—var ég í djúpum þönkjrp um þ&Ö,

hvernig Constantine hefði sloppið. Varðmenn sofnf,

—stundum. Vinir opna glugga—stnndum. Flótta-

menn finna báta, sem eru til taks—stundum. JÞetta

var alt mögulegt; pað var jafnvel ekkert Férlega ó-

líkiegt í pessu. En samt—samt sem áður— ! Iivort

sem saga Mouraki’s var sönn að ölju' jeyti, eöa f>að lá

eitíhvað hulið á bakvið í pessu máli, pá vissi ég, að

minsta kosti, að pað var víst, að pessi undankoma
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Oonstantine’ð þ/ddi f>að, að annar fjacdmaður, og

hann beiskur, sat nú á svikráðum við inig. Ég hafði

barist við Constantine; ég h&fði snert skjöld Mour-

aki’s og svo gott sem sVorað hann á hólm kveldið

áður. Mundi ég nú verða að berjast við þá báða?

Og mundi það verða tveir á móti einum, eða, eins og

drengir s.3gja, allir á móti öllurn? Ef hið fyrnefnda

5©tti sér s að, f>á var miklu meiri hætta á en áður að

é^ fengi hitasóttina, sem var svo tíð á eynni. Og mér

fanst einhvern veginn á mér, að hið fyrra væri nær

sannleikanum en hið síðarnefnda. Ég hafði engar

verulegar sannanir. Hin sýnilega gremja MourakPs

virtist mótmæla skoðun minni. En sýndi ekki Mour-

aki gremju sína helzt til mikið? I>að var svo mjög

augljós, hjartanleg, ósvikin, einlæg, óstjórnleg

gremja. Hún heimtaði svo lítið of háttr, að maður

tryði á hana.

Landstjórinn kom til mín f>egar ég var búinn að

kveykja í síg&rettu minni. „Ef Coostantine er á

eyunia
,
sagði hann og barði hnefanum í borðið, „þá

skal ég verða búinn að ná honum áður en kvöldar;

moldvarpa—hvað þá maður—getur ekki falið sig

svo, að hermenn mínir fyndu hana ekki; ekki svo

n/ikið sem fugl getur komist í litla húsið nppi í hæð-

inni eða sloppið burt úr því án pess að fá kúlu í siga .

Hann endurtók þessi orð hvað eftir annað eins og

óafvitandi. Og svo sagði Mouraki, að þegar búið

væri að ná Constantine skyldi hann fá makleg mála-

gjöld fyrir, að hafa boðið sér svona byrginn. Hann
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s&gðist hafa dregið of leogi, &ð hegna ConstaDtine

fyrir glæpi h&ns; f>essi ósvífni flótti væri tná.tuleg

hegniDg fyrir hvað hann sjáifur hefði verið skeyting-

arlaos. Hann álaaaði sjálfumsér mjög mikið í pessu

máli; sagði, að heiður sinn vstri undir f>ví kominn að

hann næði Constantine aftur; hann skyidi ekki sofna

einn dúr fyr en hann væri fangaður. í stuttu máli,

áhugi landstjórans í pessu efni v&r svo mikili, að pví

verður ekki með orðum \ý t. Áhuginn fylti huga

hans gersarnlega
;

hann rak burt umræðuefni okkar

kveldið áður; hann vildi nú ekkert tala um jafn lítil-

fjörlegt mál, sagði hann; psð yrði að bíða, pví nú

væri um alvarlegt starf að hugsa; pað væri ekki

hægt að tala um f>að fyr en búið væri að handsaroa

Constantine, hann væri kominn í hendur réttvísinnar

og væri farinn að biðja landstjórann vægðar.

Loks slapp ég burt frá því flóði af einlægni, sem

Mouraki virtist ákveðinn í að velta vfir mig, og fór

út úr húsinu. Phroso lét ekki sjá sig; og Kortps bar

heldur ekki fyrir aucru mín. Ég sá jaktina á höfn-

inn), og var &ð rugsa um að ganca niður pangað

Ea svo hugsaði ég með mé 1*, að Denny hefði vafa~

laust heyrt hinar pýðing^rmiklu fréttir, svo ég pyrfti

ekki að segja honum pær; og þar eð ég var ófús á að

yfirgefa húsið í svo mikið sem eina klukkustund, pá
hætti ég við að ganga niðuv að böfninni. Viðburð-

irnir voru skjótir á Neopalia ey. Menn komu og

hurfu par á örstuttum tíma, sluppu* burt og—voru

ekki handsamaðir aftur. En ég ásetti mér, að senda
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mða út á jaktioa icnan stundar; f>ví ég vildi l&ta

Denny og hina aðra vita hvnð ég—hvað ég hafði und-

arlega sterka tilhneigÍDgu til a3 gruna Mourakí í

sambandi við hvarf Constantine’s.

óvreðrinu, sem gengið hafði yfir eyna kveldið

áður, var alveg slotað; veðrið var dú bjart og heitt;

bláu öldurnar á sjónum dÖDSuðu í sólskininu, en lítil

gola blés af landi, eÍDmitt úr sömu átt sem húsið var

í, og bar fiskibátana þægilega út af höfninni. Ef

CoDStantine hafði náð í bát, J>á var byrinn hagstæður

til J>e8s, að hann kæmist óhultur burt. Eu hafði

hann komist 1 bát? Mér varð litið á litla húsið í

skóginum uppi í hæðinni fyrir ofan mig. Mér flaug

nokkuð í hug. Ég gat hlaupið upp þangað og til

baka aftur á fáeinum mÍDÚtum.

É^ fljftti mér inn í húsið, og fór svo út í svæðið

á bakvið pað. Kortes var par, og varð ég mjög

glaður að hitta h>tnn. Ég var ekki lengi að komast

að pví, að hann hafði heyrt fréttirnar um flótta Con-

stantiue’s. Phroso hafði einnig frétt petta; allir

vissu pað.

„Ég ætla að fara aö vita, hvort ég get ekki kom-

ist inn í litla húsið uppi í bæðinnia
,
ssgði ég.

,.Ég hef heyrt, að p»ð sé haldinn vörður um pað,

lávarður minnu , sagði Kortes.

„Segið mér nú eins og er, Kortes“, sagði ég.

„Hvað álítið pér um petta málefni?a

„Ég veit ekki; ég Veit ekki hvað ég á að halda

um paða
,
sagði Kortes. „Ef peir vilja ekki hleypa

yður inn í húsið—

“
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3 igP

„Já, ég meina f>aö einmlttu
,
s&gði ég. „Hvörn-

ig iíðar henni, Kortes?^

„Sjstir mín segir að henni líði vela,
svarað:

Kortes. „Ég hef ekki séð hana sjálfur. Stofnið

yður ekki í neinn háska, lávarður minn. Hún hefur

enga nema yður og mig til að treysta á<c
.

„Og vini mínací
,
sagði ég. „Ég ætla að senda

|>eim miða um, að vera við J>vf búnir, að koma tafar-

laust pegar ég sendi peim orð um J>að
cc

.

„Sendið peim J>á miðann tafarlaust'c
,

sagð:

Kortes „Þótt pér slórið, pk gerir Mouraki pað ekkicc
®

I>essi orð hans gerðu djúp áhrif á mig; en ég
v&r einnig ákveðínn f að njósna um, hvort nokkur

var í litla húsinu uppi í hæðinni.

„Ég sendi miðann strax og ég kem afturCí

,
sagðí

ág. Að svo mæltu hljóp ég f hornið á kiettaveggn*

um, klifr&ði upp sporin og gekk eins hratt og ég gat

upp stíginn, er lá í gegnum skóginn. Ég mætti

engum fyr en ég var nærri kominn að húsinu. I>á

rak ég mig á varðmann, og sá J>á líka annan til hægri

handar frá honum og hinn þriðja til vinstri. t>&5

leit út fyrir að vera hringur af varðmönnum kringum

húsið. Mennirnir vörðu mér leiðina.

„Eq ég ætla að heimsækja konuna, aem er í hús-

inu—hana frú Stefanopoulos fcC

,
sagði ég við fyrsta

varðmanninn.

„Ég hef fengið skipanir um, að leyfa engum að

fara fram hjá mércc
,
sagði m&ðurinn. „Ég skal kalla

k foringjann ct
.



312

Svo kom foringinn; hann sagði, að sér þætti

'jarskalega fyrir, að hann gæti ekki lofað xnér að hús-

inn, en bann landstjórans væri skýlaust. Þegar ég
ann maldaði í móinn spurði bann, hvort ég áliti ekki

*ð bamiið væri viturlegt? Maðurinn (Constantine)

v©ri forhertur glæparaaður, og hann ætti svo marga

vini á eynni. Hann mundi auðvitað reyna að ná tali

'\f konu sinni.

„En hann aetur ekki búÍ9t við að konan hans

hjálpi bonurn“, hrópaði ég. „Hann ætlaði að láta

rayrða hanau .

,.En kvennfólk er gjarnt á að fyrir^efau
,
sagði

foringina. „Hann gæti ef til vill talið hana á að

hjálpa sér til að komast undan; eða hann kynni að

hræða hana til pessu .

„Éor fæ f>á ekki að fara til hússins?u sagði ég.

„Ég er hræddur um, að ég gat} ekki leyft yður

J>að, lávarður minnu
,

svaraði foringinn. „Ef hans

tigD, landstjórinn, gefur yður skriflegt leyfi til pess,

er alt öðru máli að gegrnau .

„Er frúin enn pá í húsinu?44 spurði ég.

„Ég ímycda. mér að hún sé J>ar
u

,
svaraði hann.

„En ég hef ekki komið inn í húsið. Mér hefur ekki

verið skipað að gera paðu .

„Er nokkur varðmaður í húsinu sjálfu?u sagði ég
Foringinn brosti, ypti öxlum og sagði afsakandi;

,Væri ekki betra að þéc spyrðuð hans tign að J>ví }

sem f>ér óskið að fá að vita ! pessu efDÍ, lávarður

minn?u
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„Jæja, ég hýst viö aö (>ér hafið rétt fyrir yður“,

sagði ég og horfði stöðugt á glugga hússins.

l5I>að kemur jafnvel í bága við skipnnir raín&r,

að láta nokkurn mann tefja á pessum slóðum‘% sayði

foringinn, sem enn var b urteis og afsakandi í við~

móti.

„Má maður ekki svo mikið sem horfa á húsið?u

sagði ég.

„Hans t‘gn sagði tefja“, svaraði foringinn.

„Er pað eitt og hið sama?“ spurði ég.

„Hans tign, landstjórinn, mundi einnig svara

peirri spurningu yðar, lávacður minnu
,

sagði for*

inginn.

I>að virtist augljóst, að pað var ómögulegt að

komast í gegnum varðmanna hring pennan. Pað var

bannað að tefja í nánd við húsið, að horfa á f>að var

álitið grunsamt. En að horfa á húsið gat þó ekki

hjálpað Constantine á flótta hans.

I>að virtist sem ekkert væri ha*gt að gera. Ég
gekk pess vegna til baka ófan hæðina hægt og hik-

andi, pví ég var sannfærður um, að ég var að hrekj-

ast burt frá miðdepli leyndarraálsins, frá leiðarvísin-

um til pess, ef mér bara hefði veri? leyft að nota

hann. Ég var sannfærður um, að hinn strangi vörð-

ur hafði vrrið settur ! kringum húsið einungis til

J>ess að varna mér að komast inn í pað, og engum
öðrum; að leit laodstjórans eftir Consiantine var ekk-

ert annað en látalæti; í stuttu máli, að Constantine

væri á f>essu augnabliki 1 húsinu, og að Mouraki vissi
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J>að og væri að vernda hann. En ég gfat ekki sann

að pennan grun minn, og ég gat ekki botnað í ráða-

bruggi landstjórans til hlítar. Ég hafði undarlega,

öþægilega tilfinningu um, að ég væri að heyja bar-

daga í myrkri; að J>að væri bundið fyrir augu mín,

en mótstöðumaður minn hefði full not augna sinna.

I>egar svona væri, stæði ég ójafnt og illa að vígi.

Ég komst niður að húsinu, og gekk í gegnum

J>að; alt var J>ar kyrt og hljótt, og ég sá enga mann-

eskju. E>að var nú komið fram um dód, og J>ar eð

ég hafði lokið hinni árangurslausu njósnarferð minni

upp að litla húsiuu uppi í hæðinni, settist ég niður

og skrifaði Denny miða, sem ég bað hann í að vera

sfvakandi nótt og dag; ég sagði í miðanum, að hann

eða Hogvardt yrðu altaf að vera á verði, og að jaktin

yrði að vera reiðubúin til að leggja af stað með
augnabliks fyrirvara. Ég bað haon að grafast ekki

eftir ástæðum mínum, heldur vera að eins til hvenær

sem væri, pví líf eða dauði gæti verið komið undir

hverju augnabliki. t>annig bjó ég undir, að koma
fram ásetningi mínum; og ásetningur minn var ecg-

inn annar en sá, að gera djarflega tilraun til að

hlaupa út á jaktina með Phroso og Kortes að nætur-

J>eli. Ef við kæmust fram á jaktina, og hún kæmist

út af höfninni, pá áleit ég að hún gæti haft sig undan

fallbissu-bátnum- Þar að auki ímyndaði ég mér, að

hinn V8rkári Mouraki mundi ekki voga sér að sökkva

jaktinni með fallbissum sínum úti á rúmsjó. Sterk-

asta vopn mitt gegn honum var ótti hans við að
.
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atferli hans jrði opinbert. Ég áleit, að rið yrðum
miklu óhultari á jaktinni en inoan um hinar huldK

hættur á Neopalia-ej. Ég lauk við að skrifa mið-

ann, forsiglaði hann og gekk svo ót úr húsinu, tii

pess að vita hvort ég gæti ekki íundið einhvern að

senda með hann út á jaktina.

t>egar ég var kominn út úr húsinu, varð mér

litið niður á höfnina og sjóinn. I>ið, sem ég sá,

kom mér til að glejma ákúrum Kortesar, pví mér

hrutu undrunar, ótta og formælingar-orð af vörum.

Rejkjarstroka ruddist upp úr strompnum á jaktiani.

Sjáið, hún hreifði sig! Húu var að leggja út úr

hð fninni. Húq stefndi út til sjávar. Hvert var hön

að fara? Ég kærði mig ekki um að rejna að svara

peirri spurningu. Húa mátti með engu móti fara!

I>að lá llfið á að hún lægi við brjggjuna, reiðubúin

til að Öjtja mig burt hvenær sem væri. Asetningur

minn að jfirgefa ekki húsið brejttist við hina r/ju

og meiri nauðsyn. Tafarlaus:, og án pe<s að hugsa

nokkuð^frekar út í málið, stökk ég af stað og hljóp,

eins og ég ætti Ivf mitt að leysa, ofan ve^inn er lá til

porpsins. Um leið og ég hljóp af stað, virtist mér

ég heyra rödd Mouraki’s, úr glugganum uppi yfir

mér, segja kurteislega og uadrandi: „Hvers vegna

í ósköpunum, kæri Wheatley—

?

w Ah, vissi hann

ekki hvers vegna ég hljóp? Mér dttt ekki í hug &B

stanza fyrir orð hans. Ég hélt áfram. É * kom út á aðai

veginn; ég stökk ofan eftir hinu bratta stræti; kvenn-

fólk hrökk saman undrandi, þegar pað sá mig, og
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börn stukku úr vegi mínum. Ég var regrlulegur

Jobn G’lpin, nema hvað ég var hestlaus. Ég hefði

©kki trúað pví, að ég gæti hla’jpið svona iangt og

svona hratt. Ea öttinn styrkti fætur mína, hugsr-

æsingurinn gaf mér pol; og ústin—já, ústin—pví

#kyldi ég ekki játa pað nú?—ástin gaf mér fráleik;

ég hvorki hægðt á mér Dé leH til hliðar, né heldur

uppgafst ég, par til égr kom niður á bryggjuna. En
pegar pangað kom, hné ég örmagna upp að trégrind-

unutn; pví jaktin var komin nærri heila mílu út á

ajó, og fjarlægðist mig marga faðma á hverju augna-

bliki. Ég stökk á fætur aftur og veifaði vasaklút

míuum; tveir eða prír af herraönnum Mouraki’s, sem

voru að slæpast á brygerjunni, stðrðu bjánalega á

m’g, og fiskimaður einn hló háðslega; börnin, er höfðu

elt mig í hóp niður strætið, flyktust nú utan um mig

og góndu á mig. Ég hélt á miðanum til Denny *

hendinni, en I) mny var genginn mér úr greipura.

Hvað hafði kotnið yfir piltinn? Ég kallaði sjálfan

mig ymsum ljótum nöfnum, fyrir að hafa ekki sint

ráðleggingu Kortesar. Hvað var litla húsið uppi í

bæðinni og fylgsni Constantine^s mér í samanburði

við nærveru vina minna og skipsins míns?

Vonargeisli sVein 1 huga minn. Þeir ætluðu ef

iíl vill einungis stutt út á jaktinni, og yrðu komnir

mftur að einum eða tveimur klukkutímum liðnum.

Ég preytti augu mín á að ryna á jaktina. Hún hélt

altaf sama strykinu, beint, hratt og ósvegjanlega. I>að

var eins og húu flytti burt með sér vonir Phrosj um
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hjörguo, voQÍrmínar um óhultleik, ogf>að var eins og

hið létta hopp hennar á ölduoum væri ímynd.sigurhr.

Mouraki’s. Ég hættl að horfa á jaktina og sneri mér

frá sjónum, hnugginn, hálf niðurbeygður ogr von-

daufur. En rétt í pví ég sneri mér við, kom dreogur

hlaupandi með bréf, sem hann fékk mér og sagði:

„Mennirnir á jaktinni feogu mér petta bréf til

að afhenda yður, lávarður minn. Ég var í pann veg-

inn að fara með p>að upp að húsinu pegar ég sá yður

hlaupa ofan strætið, og f>á fylgdi ég yður eftir

hingaðu . •

vÉar þekti rithönd Denny’s utan á bréfinu, og

reif J>að pví opið í fl/ti. I>að hljóðaði sem fyl^ir:

„Kæri Cbarley:—Ég veit ekki hvaða tati þér er-

uð að tefla, en pað er æði leiðinlegt fyrir okkur>

I>ess vegna ætlum við cú út á jaktinni tii fiskiveiða.

Mouraki gamli hefur sýnt okkur pá óvæntu kurteisi,

að senda okkur mann til pess að vísa okkur á beztu

fiskimiðin. Ef veðrið er gott, þá verðum við á veið-

um í tvær nætur, svo pér megið eiga von § áokkur til

baka daginn eftir morgundaginn. Ég vissi að pað

var ekki til neins að biðja yður að fara með okkur,

Verið nú góður piltur, og setjið yður ekki í nein

vandræði á meðan ég er 1 burtu. Mouraki verður

víst ekki lengi að ná Constaatine aftur; hann sagði

okkur, að hann efaðistekki hið minsta um, að h&nn

næði Conötantine í dag, netna hann hefði komist burt

á báti. Ég ætla að skreppa upp f húsið strax og við

komum aftur.—Yðar æfinl. D.— P. S. I>ar eð pér



»ög8u8/að f>ár J>yrftu8 ©kki Watkins uppi 1 húsinu

|>& hef ég hann meö mér til þess aÖ matreiðaa ,

Beati innocentes! Denny var mikill sakleys-

•ingi, og þess vegna byst ég við að hann hafi verið

njög sæll með sjálfan sig. Og vinur minn, land-

stjócinn, hafði losað sig við hann á mjög einf *ldan

k&tt. Mouraki hafði vissulega s/nt „évænta kurt-

©isi!u I>eir bjuggust við að koma aftur d*ginn eftir

morgundaginn, og Denny ætlaði að „skreppa upp í

húsiða. I>es8Í aumkunarver
#
8a einfeldni Denny’s var

næst jm pví hlægileg. Ég reif miðann, sem ég hafÖi

akrifað Denny, í smá tætlur, stakk bréfi hans I vasa

minn og lagði af stað upp strætið. En áður en ég
var kominn nokkuð til muna upp frá bryggjunni,

sneri ég mér við aftur og horfði út yfir sjóinn. En
áhyggjurnar hðfðu nú svo gagntekið huga minn, að

irér virtist sjórinn ekki br'osa til mín eins og vant

var. Sjórinn var nú ekki framar skjól mitt og at-

hvarf, heldur sem fangelsismúr, er varði mér að kom-

ast burt—mér og henni, sem ég varð að pjóna og

fielsa.

Og Denny hafði haft Watkins með sér til að

matreiða; pví ég purfti h&ns ekki með uppi við hús-

iö! Ég hefði nú gefið hvern einasta eyrir, er ég átti

til í eigu minni, til að hafa hvaða ráðvandan, hug-

rakkan manu sem var hjá mér, Watkins eða einhvern

annaa. Og svo átti ég ekki „&ð setja mig í nein

vandræðiu . Ég vissi mjög vel hvað Denny meinti

með pvi. Jæja, hann hefði nú getað fengið fullvissis



31 *

aíiaa í J>ví efni. Þaö leit ekki út fyrir, að ég mundi

kafa mikin tíma til þeirra blíðu atlota, sem hann &tti

tíÖ, „Ég hef vissulega ait annað að gerau
,
sagði 4g

rið sjálfan mig,

Ég gekk hægt upp strætið, f>ví ég var í of þung~

mm pðnkum til pess að hraða mér. Ég hrökk pess

Tegna saman, eins og maður sem vakinn er af svefni,

við að heyra kallað lágt handan yfir strætið: ,|Lá-

varður minn!a Ég leit í kringum mig; ég var ein-

mitt gagnvart dyrunum á gistihúsi Vlaoho’s; á prösk-

uldinum stóð stúlkan Panayiota, unnusta DemetrPs,

hún, sem hafði sofnað með höfuð konu Constantine’s

hvílandi í kjöltu sinni, konunnar, sem Demetri gat

ekki fengið til að drepa. Hún leit fytst varlega upp

og ofan strætið, en fl/tti sér sSðan inn í húsið og

benti mér að koma á eftir sér. Þegar maður er i

axmari eins klfpu eins og ég var í, þá grípur maður í

hvaða hálmstrá sem er, hvað lítil von sem er um að

pað verði til björgunar, pá reynir maður að nota pað.

Ég fylgdi stúlkunni pví eftir inn I húsið. Hún var

kafrjóð í framan; hún var i einhverri mikilli geðs-

hræriuga, sem ég ekki vissi orsökina til.

„Ég hef orðsendingu til yðar, lávarður minnc<
,

sagði hún ofur lágt, „og ég verð að flýta tnér að

segja yður hver hún er; pað má enginn sjá okkur
samanu . Um leið og hún sagði þetta, dró hún sig

eon lengra inn í skr.ggann í gangituim.
.,Segið inér orÖsendÍDguna eius fljétt og pér

getið, Panayiotau
,
sagði ég. „I>ví ég hef lítin tíma

afgangsu .
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„Þér eigið einum vin fleira en þér vitið af“,

fcagði hún með munninn fast við eyrað á mér.

„I>að gleður mig, að fá að vita pað“, sagði ég.

„Er þetta alt, sem f>ér áttuð að segja mér?*‘

„Já, pað er alt og sumt—einum vin fleira en

J>ér vitið af, lávarður minnu
,
sagði hún. „Herðið pví

upp hugano, lávarður minnu .

Ég horfði spyrjaudi augum á hana; húa skildi,

að ég vildi fá frekari skýringu á pessari orösendingu.

»Ég get ekki sagt yður neitt meira“, sagði hún.

„Mér var bara sagt að segja yður þetta—einum vin

fleira en þér vitið af. Nú er ég búin að skila pessu

til yðar. Tefjið ekki lengur, lávarður minn. Ég
g?t ekki sagt yðui neitt meira, og J>að er hætta á

ferðum“.

„Ég er yður pakklátur fyrir að flytja orðsend-

ingunau
,

sagði ég. „Og ég vona að þessi vinur

reynist mér að miklu gagniu .

„Já, hann mun reynast það“, sagði hún í flyti,

um leið og hún bandaði hendinni á móti peningnum,

sem ég ætlaði að fá henni, og benti mér að flýta mér

burtu. Eq svo stöðvaði hún mig í nokkur augna-

blik:

„Koaan—kona Constantine's lávarðar—hvað
varð af henni?u spurði Panayiota með lágri rödd og
í flýti.

„Ég veit ekkert um hanau
,

sagði ég. „En ég
ímynda mér að hún sé í litla húsinu uppi í hæðinni‘\

„Og hann er nú sloppinn úr varðhaidinu?*.

sagði hún.
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„Já“, svaraði ég. Ea svo horfði ég framan í

hana og sagði: „En landstjórinn mnn veiða hann

aftur í net sittu .

fékk svar, einfalt og greinilegt svar; en

svarið var ekki gefið með orðum, heldur með fyrir-

litningarbrosi, með J>ví, að hefja augnabrýcnar og

ypta öxlum. Eg kinkaði kolii til merkis um, að ég

skildi hvað hún meinti. Svo hvíslaði Panayiota aftur

að mér: „Verið hughraustur—einum vin fleira en

pér vitið af—verið hughraustur, lávarður minnu . Að
svo mæltu sneri hún sér við og hljóp sína leið inn

ganginn, er lá til garðsins bakvið húsið.

Hver var pessi vinur, sem Panayiota var að segja

mér frá? A hvern hátt var h'ann að reyna að hjálpa

mér? Mér var ócnögulegt að svara pessnm spurn-

iagum. Ég hafði dálítin grun, og é g háði nokkura

baráttu við sjálfan mig á leiðinni til hússins útaf hon-

um. Ég mintist vopnaða mannsin3, er ég hafði hitt

1 nánd við húsiðað næturlagi, mannsins, sem ég hafði

veitt ákúrur og haft hótanir við. Var hann pessi

vinur, og \>ar skylda mín að sk/ra Mouraki fcá grun

mínum? Ég segl, að ég átti í baráttu við sjálfr

mig. Beið ég sigur eða ósigur í henni? Ég
pað ekki, pví jafnvei dú get ég ekki gert út i

í huga mínum. En méc var mjög gramt í r

pví hvernig Mouraki hifði leikið á mii>;p

vegna Phroso. Ég fana til pess, að ég
við mann sem mundi hlæja að dre

varaði hacm við. É g forherti hja
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augunum. Ég skuldaði Mouraki pasja ekkert

—

minna en ekki neitt. Ég var sa^nfærður ura 1 hjarta

mínu, að hann hefði slept hinum samvizkulausa og

svikafulla fjandmaoni mínum lausum, til þess hann

ynni mér tjón. Ég vissi, að hann hafði beitt vini

mína brögðum til þess að peir yfirgæfu mig. 3>að

var pví bezt að láta hann ?já um baus sinn og húð

sj&lfan. Ég hafði n<5or með að sj& ura Phroso og

sjálfan mig. I>annig var röksemda'færsla mín, pegar

ég var að reyna að réttiæta pögn mína fyrir sjálfum

mér. Ég hef oft síðan hugsað um pað, að petta væri

nógu gott deiluefni um hendingu og tilvilj«m. Menn,

*em hafa ekkert annað að gera,*geta stytt sér stundir

við að finna hið rétta svar pes3arar spurningar. Ég
svaraði henni pegar ég kom á' pröskuld hússins. Ég
hélt mér samao.

Mi>uraki beið mín í dyrunum; hann brosti á sama

hátt og bann hatði brosað áður en ég kom m ;ð hina

djörfu yfirlýsingu mína um ást mína á Phroso og

gerði hann reiðan.

.,Kæri láv>írður minn 11
,

hrópaði hann þegar ég
•n, „éor hefði'getað sparað yður pessa preytaodi

1 . Ég þóttist viss um, að.vinir yðar hefðu látið

ta um áform sitt að fara út á jaktinni, pví

fði ég minst á p>að við yður 44
.

^asja minnu
,
svaraði ég jafn alúðlega og

’-pað mig, „satt að s«gja vissi ég um
alt 1 einu kom rnér í hug að fara

Ijóp niður að^höfninni, til f>ess að
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reyna aö ná þeim áðar en f>eir legöu út. En ég rar

svo óheppinn, að verða of seinn“.

Öfgarnar í þessari lygi minni náðu tilgangi sfn-

um. Mouraki skildi mig, skildi að ég var ekki að

reyna að slá ryki f augu hans, heldur að ég var að

láta hann vita á kurteisan hátt, að honum hefði ekki

tekist að slá ryki í augun á mér.

„Langaði yður til að fara með f>eim?u spurði

Mouraki og bros hans óx. „Yður — unnustaim

sjálfan! 44

„Maður getur ekki altaf verið 1 ástaleitum‘%

svaraði ég skeytr garleysislega—pó petta sé nú í

sjáffu sér satt.

Mouraki gekk nær mér og sagði með lágri röddu:

„!>&ð er óhuUast að vera alls ekki í ástaleituin* 1

.

Mouraki hafði pá gáfu 1 rfkulegum mæii, að geta

látið hugsanir sínar í ijóði með svip sínum; augu
hans gátu gefið fáeinum einfö’dum orðum fjarska

djúpa merkingu. í pess&ri stuttu setningu hans,

sem h^jóðaði líkast ofurlítiili athugasenjd, uppgötv-

aði ég síðasta boð hans, áegojun um að gefast upp,

hótun, ef ég pverskallaðist. Ég svaraði honum í

hans eigin aida og sagði:

„Já, óhultara ef tii viil, en fjarskalega d*utiegt“.

,.Æ, já, yður er kunnugast ura paðu
, sagði

Mouraki bl .tt áfram. „Ef pér viljið taka bæði hið

súra og sæta

—

u Hann staDziði oe ypti öxium, en
svo bélt hanri áfram eftir nokkurra flugnHblika þögn
og swgÖi: „£>ér búist við, &ð sjá vini yðar aftur d g-
inn eftir mcrgundaginn, e5a*er ekki svo? ‘



Ég var ekki viss um, hvort hann setti spurcingu

sfna f þennan sérstaka búning af ásettu ráði eÖa ekki.

Ef ég tók orÖ hans bókstaflega, J>á spurði Mouraki

mig ekki hvort éor a?tti von á að peir kæmu pá aftur,

heldur hvorl ég mundi verða þar til að sjá pá koma

—

sem ef til vill var alt annað.

„Denny sagði að peir kæmu pá til bakau
,
svar-

aði óg með gætni. Landstjórinn strauk skegg sitt;

ég held að hann hafi nú verið að dylja bros sitt útaf

pví, að ág skildi hann oor gaf honum aftur tvírætt

svar.

,,Ég f :
e

fréttu
,

safirði hann hlæjandi, „að pér

hafið verið o reyoa að komast í gegnum vörð minn

og leita að flóttamanninum á yðar eigia vísu. Dér

ættnð sannarlo^a ekki að leggjay£ur í pvílíka hættu;

maðurinn kynni að drepa yður. Mér J>ykir vænt

uiD, að Lðsforiugi minu hl/ddi skipan minni bók-

staflega“.

„Constantine er pá í litla húsinu uppi í hæðinni?“

hrópaði ég 1 fl/ti, pví ég áieit að hann hefði hlaupið

á 8ig og játað það, sem hann hafði verið að dylja.

Ea hinn rólegi svipur hans og bros hans kæfði strax

niður þessa von mína.

„í litla húsinu uppi í hæðinni? 4t át hann eftir

v ér. „Ó, hamingjan hjálpi okku**, nei. Ég hef auð-

vitað látið leita par. Ég lét leita par fyrst af ölluu .

„Og til hvers er pá vörðurinn?íC spurði ég.

„Hann er til þess að hindra að hann komisx

pangaðu
,
sagði Mouraki.
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Ég hafBi ekbi eins fullkomið vald y6r svip m'n-

um eins og landstjórinn. Éor býst við, að f>a* hafi

mátt sjá á mér, að ég var ekki sannfærður, f>ví Mo *r-

aki greip í handlegg minn, prysti honum innilega og

hrópaði: „Hvað pér eruð p>ð vantrúaður! Jæja,

|>ér skuluD þá koma mað mér og sjá með yðar eigín

augumu ,

Ég hugsaði með mér, að ef ég færi með honum,

J>á grifi ég auðvitað í tðmt. Ef að fuglinn hefði

nokkurn tíma sezt par,
f>á

væri hatm nú floginn síaa

leið. Petta fagra tilboð hans væri f>ví einkís virði.

„Kæri pasja minnu
,
sagði ég f>vf 5 „ég er ánægð-

ur með yfirlýsing y^ar í þ^ssu efniu .

„Nei, ég vil f kki að fér treystið mér í f>essu!u

sagði hann. „Ég er ákveðinn í, að f>ér skulið ekki

trúa mér! I>ér skuluð verða að korna með mér. Við

skulum fara pangað báðir tveiru . A meðan haun

var að segja f>9tta, hé't hatm altif í haadlegg mian

og f>^ysti honum vingjarnlega, eios og til að hvetja

mig til að koma rreð sér.

Ég sá ekki hvernig ég gat komist undan, að

gera eins og Mouraki stakk upp á, án f>ess að komast

í opið missætti vi*5 hann, og f>*ð vildi ég ekki gera

að svo stöddu. Hann hafði ýmsar ástæður til að

vilja neyða mig út í opinn fjandskap við sig: Fijðt-

ræðisorð eða hreifing gæti orðið honum sennileg af-

sðkun að láta setja mig í fangelsi. Ef hann hefði

getað sannað, að ég hefði sýot hoaum ðkurteisi sem

landstjðra,
f>á hefði hann haft næga sök gegn mér
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irgefinn og* auðsveipur eins lengi og mðgulegt var.

0<£ par eð ég vissi að Kottes muodi hsldt vðrð um
Phroso,

f>á
gat ég fari?', án pe s að hafa sérstakar

áhyggjur hennar vecrna á meðan við vorum í burtu.

„Jæja, látum oss pá ganga upp hæðiua“, sagði

ég skeytingarleysislega. „Ea ég fullvissa yður samt

um, að pér eruð að ómaka yður alveg að óf>órfuu .

Hann vildi ekkert heyra um þetta, svo við geng-

um í gegnum húsið, og leiddumst. Mouraki hafði

látið reisa stiga upp að klettavegg jum, J>ví hohum

pótti ekki pægilegt að klifrast up^ eftir sporunum,

sem höggvin voru í vefifginn í króknum. Hann steig

með annan fótinn í neðstu rim stigans; en svo stanz-

aði hann eitt au^nablik, sneri sér að mér og spurði,

eins og honum hefði nú fyrst dottið eitthvað nýtt

í hug:

„Hafið pér talað nokkuð við hina fögru vinkonu

okkar nú í dag? k<

„Við lafði Phroso?^ sagði ég. „Nei, hún hefur

ekki látið sjá sig. Ég geri yður ef til vill rangt til,

pasja, en ég ímyndaði mér, að yður væri ekki sérlega

ant um að ég talaði við haDau .
*

*

„J4, pér gerið mér vissulega rangt til
íl

. sagði

hann hktíðlega. „Til þess að sanna yður f>að, f>á

skuluð f>ér hafa langt eintal við hana strsx og við

komum til baka. Ó, ég berst ekki með þannlg lög-

uðum vopnum! Ég vildi með engu móti nota ^ald

^mitt á f>ann hátt. Ég ætla aftur að fara sjáfiur með
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fiokk manna að leita að Const&ntine í kvöld, og pk

skuluð f>ér hafa fult frelsi til að tala við hanau .

Ég er yð'ur óendinlega þakklátur fyrir

sagði ég; „f>ér eruð alt of göfuglyndur44
.

„Ég vona að við séum prúðmenni enn pá, pótt

við höfum verið svo óhepnir að verða keppinautar í

ástumu
,
sagði hann, og svo tók hann höndina af stig-

anum eitt augnablik, til f>ess að geta £>r/st hönd

minni.

3vo klifraði hann upp stigann og ég á eftir, en

ég braut heilann um, hvað Mouraki meinti með pess-

um síðasta leik sínum.

Því mér virtist að manni veitti ekki af reglyi-

legum kattaraugum til pess að fyigjast með ráða-

bruggi Mouraki’s pasja, augum, sem sæiu eins vel í

myrkri sem í birtu. Mér var alveg ómögulegt að

skilja 1 pessu síðasta boði h#ns. Ég vissi ekki, hvort

pað var bara dálítil kurteisi, sem honum var alveg

óhætt að syna, eða að á bakvið pað fælist cinhver ný

ráðagerð. Jæja, pað var ekki til mikils að brjóta

heilann um þetta. Hvað sem öðru liði, fengi ég f>á

að minsta kosti að tala við Phroso. fíf til vill— ný

hugsun greip mig skyndilega, og ég—
^„Hvað olliryður svona mikillar geðshræringar?46

spurði Mouraki, sem horfði á andlit mitt með bros á

vörunum.

„Ég er ekki í neinni geðshræringuu
,

sagði ég.

Kn blóðið sauð J>ó 1 æðum mínum, pví ný hugsun

gagntók mig.
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XVI. KAPÍTULI.

ÓFULLGERT BBEF.

Ég hef fengið reynslu fyrir pví á vegferÖ minni

1 veröldinni, hversu hættulegt er að hafa mikið álit á

gáfum og hyggindum sjálfs síd; og ein af hinum eft-

irminnilegustu lexíum, sem ég berf fengið um f>enn-

an sannleika, er iexían sem Mouraki pasja keDdi mér

í Neopalia. Ég var Jmr að tefla við mann, sem full-

numa var í hversky^s undirferli og slægðarbrögðum;

en samt sem áður var ég viss um, að ég hefði nú

komið að honum sofandi, viss um, að ég var skarp-

skygnari en hann og að hann sæi ekki það sem var

ljóst 1 huga mfnum.r I>að er sagt að f>að sé árangurs-

laust að lepgja fuglanet að fuglinum ásjáandi. Já,

það er satt, ef fuglinn hefur augu og kann að nota

þau rétt. En ef fuglinn hefur engin augu, eða not-

ar pau einungis til að dást að fjöðrum sínum, pá er

mögulegleiki til að veiðimanninum hepnist fyrirætl-

an sín, J>egar öllu er á botninn hvolft.

Þessac hugsanir hvarfla mér í huga þegar ég
minnist vonarinnar og gleðinnar 1 bjarta |mínu, er ég
gekk í hægðum mínum á eftir landstjóranum upp í

gegnum skóginn, til litla hússins uppi í hæðinnL
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Ég taldi sjálfum mér trú um, að Mouraki ímyndað

sér, að hann væri að eyða grun mínum, að vagga að-

gætni minni f svefn með þeirri kurteisi sinni, að ráð-

stafa, að við Phroso gætum talast við. Var petta J>að

sem hann var í raun og veru að gera? Nei, sagði

ég með sjálfum mér sigrihrðsandi
; ég taldi mér trú

um, að hann væri með þessu að leggfja upp 1 hönd-

urnar á mér tækifæri £>að., sem fo lögin höfðu hingað

til synjað mér um. Haon ætlaði að vera fjarverandi

með flesta af mönnum s'num. Phroso, Kortes og ég
yrðum pannig ein eftir í húsinu, alein í einn, eða ef

til vildi tvo klukkutfma. A pessu augnabliki fanst

mér að ég æskja einkis frekara af forsjóninni. Hafði

landstjórinn aldrei heyrt um leyndarmál Stefanopoul-

os-ættarinnar? ]>að leit næstum út fyrir J>að; en ég
hafði J>ó

sjálfar sagt honum frá f>ví, og Denny var

búinn að skyra honum frá p> ví á undan mér. fín

sarat sem áður ætlaði landstjórinn að skilja okkur

eftir í húsinu með Ieynidy runum í. Hafði hann mun-

að eftir pei » ? Hafði hann látið loka peim, svo að

ómögulegt væri að komast út um pær? Hiti minn

minkaði, J>egar ég fór að hugsa um þetta; ég varð

niðurlútur. Hann vissi um leynihurðina; pað var

ómögulegt að hann hefði gleymt henni; pað var eng-

inn vafi á, að annaðhvort hafði verið hlaðið upp í

göngin, eða að hann lét halda vörð við þau!

„Eftir á að hyggja44
,
sagði Mouraki og sneri sér

að mér, „mig langar til að f>ér sýnið mér göngin, er

J>ér sÖgðuð mér frá, einhvern tíma á morgun. Ég
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hef enn ekki fengrið tóm til að fara niðar í þau, en

ég hef smekk fyrir pessháttar miðaldafágætiu .

„Ég álít mér f>að mikinn heiðar, að vera leið-

sögumaður yðar f>angaða,
sagði ég. „En porið f>óir

að eiga svo mikið undir mér, að fara í göngin með
mér?u

„Ó, kæri Wheatley minn Cí
,
menn aðhafast ekki

þvílíka hluti nú á dðgum, sem menn aðhöfðust til

foriia4í
, sagði Mouraki brosandi. „Þér og ég jöfn-

uoi hinn lítilfjörlega misklið okkar á annan hátt.

Hafið f ér farið niður í göngin síðan ég kom hingað?u

„Nei, ég fékk hér um bil nóg af göngunum áður

en f>ér komuðu
,

svaraði ég skeytingarleysislega.

„Mér pætti vænst um, að þurfa aldrei framar að sjá

f>au; en ég verð að láta f>að á móti mér, að fara niður

í f>au með yður“.

„Já, f ér verðið að gera f>að
u

,
sagði Mouraki.

„Hvað pe8si hæð er f>ó brött ! Ég blýt að vera far-

inn að gerast gamlaður, eins og Phroso er svo harð-

brjósta að álítau .

Á meðan f>etta samtal átti sér stað—pað féll svo

eðlllega og siétt við hugleiðingar mínar, og benti til,

ef pað sýndi f>að ekki beinlínis, að M^uraki skoðaði

göngin sem smámuni—kuoum við í jaðar skógarins;

litla húsið var örstuttan spöl fram undan okkur. Við

höfðnm farið fram hjá aðeins einum varðmanni; varð-

m&nna hringurinn var horfinn. I>essi breyting vakti

3trax athygli mitt, og ég hafði orð á pví við Mouraki.

„Já, écr áleit óhætt að láta flesta af varðmðnn-
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nnum fars; {>að eru nú samt hér á slóðum einn eðk

tveir menn í viðbót, f>ótt f>ér sjáið f>á ekkiu
,

sagði

banD. „Eq flóttamaðurinn mun ekki voga sér hing-

að héðan afu .

Ég brosti f kampinn. Mér pótti aftur vænt nm
sjálfan mig fyrir skarpskygni mÍD&; og í petta sinn

álít ég að ir ér hafi etki skjáilast, eins og ég hef gef-

ið f skyn að n ér hafi skjátlast f hinum atriðunum.

Ég hugsaði nefnilega með mér, að á meðan varð-

manna-hringurinn hefði verið ura hú ið hefði Con-

stantine verið f pví; par sem hringurinn væri nú far-

inn, efaðist ég ekki um að Cjnstantine væri einnig

farinn.

Það hlaut að vera dimt í hfisinu, pví tjöldin

voru dregin fyrir gluggana, eins og f>au höfðu verið

pegar ég kom þangað áður, kvöldíð sem ég drap

Viaoho göstgjafa og lenti f höndunum á Kortes og

Demetri. Hjólið hafði snúist síðan, pví pá var pessi

maður, Mouraki, langt í burtu og einmitt sá sem ég
óskaði eftir sem frelsara mínum, en Kortes og Dem-
etri opinberir fjacdmenn mÍDÍr. Nú stafaði öll hætt*

mín af Mouraki; Kortes var bezti vinur minn; Dem-
etri—jæja, hvern hafði Panayiota meint?

„Eigum við ekki að fara inn?4< sagði Mouraki,
pegar við komum að húsinu. „Biðið samt við; ég
ætla að berja á hurðina með göngustaf mfnum. X>að

er enginn vafi á, að frú Stefaoopoulos er í húsinu.

Ég bý*t ekki við að hún hafi farið til manns sínsu .

vÉg frnynda mór, að henni hafi þótt fyrr pegar
hún frétti að hann var sloppinn burt‘% sagði ég.
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Mouraki drap á dyr með hinum gullbúna staf'

sínum. Hann beið dálitla stund, og barði syo aftur,

En enginn kom til dyra og enginn svaraði.

„Jæja“, sagði hann og ypti öxlum, „við höfum

gert henni aðvait um, að við séum komnir. Látum

oss g*inga inn í húsið. Hún pekkir yður, kæri

Wheatley minn, svo hún verður ekkert 6 \ tasleginu .

„En ef Constantinö Srcyldi nú vera hér?*‘ sagði

ég með háðbrosi. „Líf yðar er dyrmætt; stofnið yð-

ur ekki í neina hættu; hann er maður sem svífst

einkisu .

Mouraki færði staf sinn úr hægri hönd sinni í

hina vinstri, brosti aftur framan í mig og dró marg-

hleypu upp úr vasa sínum.

„I>ér eruð hygginn sagði ég og tók líka marg-

hlevpu upp úr vasa mínum.

„Við erum nú reiðubúnir til að mæta—hverju

sem eru
,
sagði Mouraki.

Ég held að petta „hverju sem eru
,

í setningu

hans, hifi átt að ionibinda í sér: „hver öðrum44
.

Landstjórinn'opnaði hurðina og gekk inn í húsið.

Alt virtist vera eins og pað var f>egar ég kom 1 húsið

áður. Hurðin á herberginu sem var til hægri hand-

ar, f>egar inn kom, varopin; borðið var enn búið

ucdir máltíð— einung^s fyrir tvo í f>etta sinn; hurðin

að herberginu til vinstri hardar var aftur.

„I>ér sjáið, að strokumaðurinn er ekki 1 f>essu

herbergiu
,
sagði Mour&ki og benti með hendinni til

hægri. „Látum oss rannsaka hittct

;
að svo mæltu
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sneri hann handfarginu á hurðinni til vinstri handar,

opnaði hana og gekk inn 1 berbergið á undan œér.

Ég neyðist til að gera hér dálitla játningu.

Morðgirnin er ef til vill ekki eins óalgeng og menn
ímynda sér; ég p>ori að segja, að margir heiðarlegir

menn og ástáðlegar konur hafa fundið til hennar,'!

öllum sínum aðiaðandi einfaldleik, einusinri eða tvis-

var á æfinni; á þvílíkum augnablikum virðist hún

varla synds*mleg, aðeins of hættuleg, en að maður

verði að viðurkenna, að það sé ómögulegt að seðja

hana einungís vegna hættunnar, sem f>ví er samfara.

En ég sé, að ég er að ákæra annað fóík í veiöldinni í

von um að afsaka sjálfan mig; pví að á augnablikinu,

er ég mintist á, pegar hið breiða, preklega bak land-

stjórans sneri að mér og var ekki nema um þrjú fet

fyrir framan mig, pá fékk ég ákaflega sterka freist-

ingu til, J>ótt það varaði ekki nema augnablik, að

lypta handlegg mínum upp, hreifa vísifingurion og

—

breyta allri afstöðunni. Ég gerði pað ekki. En
h ;nsvegar hef ég aldrei talið löngun mína til að gera

pað eica &f hinurn stóru syndum mínum. Ég áleit

• f>á, og veit nú með vissu að pví var svo varið, að

Mouraki ætti ekkert betra skilið. Til allrar óham-

ingju verðum vér að taka tillit til eigin samvizku

vorrar, og pannig erum vér ofthindraðir frá, að mæla

öðrum út 1 þeim mæli sem gjörðir þeirra verðskulda.

„Ég eé engan héru
,

sagði Mouraki, „en J>að er

nú líka dimt í herberginu. Ætti ég ekki að draga

tjaldið frá glugganum ? :4
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„Yður er betra að fara varlegaa
,

sagð: ég hlæj-

aodi. „Vlacho dró einmitt tjaldið frá, og honum
varð ekki gott af £>víu .

„Já, en p>ér eruð sama megin við tjaldið eins og

ég í f>etta sinha
,
sagði Mouraki og gekk yfir um her-

bergið, þangað sem tjaldið var.

Alt í einu varð mér, eða fanst mér verða ein-

hvern veginn ónotalegt, pví ég hafði einhverja óá-

kveðna, hræðilega meðvitund um, að alt væri ekki

með feldu í lierberginu. En samt gat ég ekkert séð

1 dimraunni, og ég heyrði ekkert. Ég get varla álit-

ið, að Mouraki hefði hina sömu, undarlega pjakandi

tilfinningu; en samt dró hanu ekki tjaldið frá strax;

ég sá hann standa hreifingarlausan b-dnt fram undin

raér í hálfrökkrinu, og hann endurtók, með röddu er

l^fati einhverjum óróleik:

,,Ég held pað sé bezt að ég dragi tjaldið frá, eða

álítið pér það ekki?*‘

Hvað var pað? Það hlytur að hafa verið tóm

ímvndan, er átii rót sína að rekja til áhrifa geðs-

hræringarinnar og tauga-áreynslunnar, sem ég hafði

lifað í að undanfornu og lifði enn í. Ég hef haft

dálítið af hinni sömu tijfinningu í myrkri, bæði áður

og síðan, en hún hefur aldrei verið jafn sterk, glögg

cg nærri yfirbugandi. Ég vissi að Constantine var

ekki parna; ég óttaðist hann ekkert, pótt svo hefði

verið. En r*amt sló köldum svita út um enrú mitt.

Mouraki tók á gluggatjaldinu með hendinni;

hann dró pað frá. Hin danfa birta breidd: sig hægt
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iiffi faerbergið. Mouraki sneri sér við og horfði á

mig’; ég horfði aftur á hann. Það Hðu nokkur augna-

blik áður en við iitum í kringum okkur.

?>I>að er enginn á bakvið gluggatjaldið‘% sagði

hann og andvarpaði ofurlítið, eins og að einhverju

hefði verið létt af honum. ,,Sjáið pér nokkurn nokk-

ursstsðar bér?kt

í>á hristi ég af mér pessa tilfinningu og litaðist

um. Enginn sat í stólunum, sem nálægt mér voru,

og enginn var á legubekknum. En úti í einu horni

herbergisins, í skugganum af framstandandi horni á

veggnum, sá ég einhvein sitja við lítið borð eitt. A
borðinu vcru skriffæri; f>að var kona, sem sat við

borðið, handleggir hennaT* hvíldu á borðinu og höfuð

hennar á nrlli peirra. Ég íyfti upp hðndinni og

benti á konuna. Augu Mouraki’s fylgdu hreifingu

handar ininnar eftir, en svo leit hann til tnín spyrj-

andi og hóf augabryrnar,

Ég gekk yfir um herbergið, pangað sem konan

sat. Ég heyrði, að landstjórinn fylgdi mér eftir með
hikandi sporum, og ég beið pangað til hann náði mér.

Dá kallaði ég tii konunnar með nafni, ofur lágt; en

ég vissi sarnt, að það var ekki til neins að kalla til

hennar; pað voru einungis mótmæli hryllings sjálfs

mín. Ég vissi, að hún mundi aldrei framar heyra

nafn sitt nefnt. Aftur benti ég með hægri hendi

minni, en greip utan um handlegg Mouraki’s með
hinni vinstri um leið og ég sagði:

„Þarna—parna— milli herðanra! Þar stendur

iinífur!* 4
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Ég fann að handieggur Mouraki’s skalf. Ég
verð að vera réttlátur gagnvart honum. Ég er sann-

fœrður um, að hann sá ekki fyrirfram og átti ekki

von á, að þetta yrði ein aíleiðingin af að sleppa Con-

stantine Stefanopoulos. Ég heyrði, að Mouraki

ræskti sig, ég sá, að hann sleikti varir sínar til að

væta þær; augnalokin sigu niður yfir hiu slæglegu

augu hans. Ég sneri mér frá honum ög að hinni

hreifingarlausu konu í stólnum.

Hún var dauð, og var dáin fyrir nokkurri stundu;

og hún hlaut að hafa dáið á sama augnabliki af hinni

svívirðilegu hnífstungu. Því hafði mannhundurinn

myrt hana? Hafði hann gert f>að einungis af hefnd-

arhug og grimd, af sívaxandi heift út af pví, að hún

hafði komið upp um hann klækjunum á hátið hins

helga Tryphon’á? Eða hafði hann fengið einhverja

Djfja ástæðu til að reiðast henni?

„Látum oss leggja hana á legubekkinn hérna“,

sagði ég við Mouraki, „og pér verðið að senda ein-

hvern hingað til að annast líkiðu .

Hann virtist ófús á að hjálpa mér; svo ég beygði

„mig niður að henni einsamall, tók utan um hana og

lyfti henni upp svo, að hún sat upprétt í stólnum.

Ég gladdist af f>ví, að pað sáust engin kvala eða

óttamerki 1 andliti hennar. I>að braast snögg, stutt

grátstuna upp frá brjósti mínu, f>ar sem ég horfði

parna á hana. Ég nærri misti kjarkinn eitt augna-

blik; petta morð var svo óumræðilega grimdarlegt

og hræðilegt.
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„Hann hefur notað frjálsræði sitfc velu
,
sagði ég

með lágri en grimmúðugri röddu við Mouraki, J>ví

ég reiddist ákaflega við hann fyrir að hafa slepfc þræh

menninu lausu. En Mouraki var búinn að vefja s’g

aftur stillingunni, líkfc og í kápu. Hann vissi hvað

ég meinfci, og las ásökunina út úr orðum mírrum, en

hann sv&raði með rósemí og sagði:

„Við höfum enga sönnun fyrir pví ennpá, að

pað hafi verið maður hennar, sem dráp hana“.

„Hver annar gæti pað verið?u sagði ég.

Hann ypti öxlum og sagði: „Ég sagði, enga

sönnun; hann hefur ef til vill unnið verkið, ef fcil viil

ekki; við vitum pað ekkiu .

„Hjálpið mér með hanau
,

sagði ég hálf hrana

lega.

Við hjálpuðumst að pví að iyfta henni upp, hár-

um hana yflr að legubekknum, lögðum hana á hann

og breiddum ofan á hana loðfeld, sem var á einum

stólnum. Á meðan við vorurn að pessu, söf^ðum við

ekki orð hver við annan. Mouraki andvarpaði pegar

pefcta verk var búið, eins og pað hefði létt af honum
einhverri byrði.

skal senda tvær konur upp bingað, til að

ann?>st líkið; strax og* við erurn komnic til baka niöur

í húsiðu , sagði Mouraki. „Þangað til pær koma, er

vörður í kringum petta hús, svo enginn getur komiet

inn í pað. Þurfum við að tefja leDgur hér? Detta

er ekkert skemtilegur staðuru .

„Ég b)fst við, að við mættum eins vel fara héð-
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,
sagði ég og skimaðist aítur mn í hinu litla her-

bergi og leit á blettÍDn [>ar sem Vlscho haffi fallið^

Tftfion í glupgatjaldið, er hann r.afði dregið niður

T>eð eér, og svo á bkrifborðið, sem hin dauða Franc-

)sca hafði legið fram á. Hönd Mouraki’s var nú á

bandfahginu á hurðinni; bann stóð par, óþolinmóður

ið komast burt úr húsinu, og beið eftir að ég yrði

iér samferða. En ég sá nú no^kuð, er ég hafði ekki

iður tekið eftir, rak upp lágt óp og stökk yfir að

akrifborðin u. Ég hafði sem sé séð psppírs-blað

Liggja á borðinu, einmitt par sem höfuð FraDcesou

hafði hvílt.

„Hvað gengur að?*‘ spurði Mouraki.

Ég svaraði honum engu. Ég greip pappfrs-

ölaðið. Daö lá penni milli [>ess og blekbyttunnar.

4 blaðið var skrifuð liðug ein lína; stafirnir voru

lílestir, líkast pví sem bár hiunar dánu konu hefði

klest f>á
áður en blekið var orðið J>urt. Ég hélt b)að-

rnu upj; til að lesa pað. Mouraki gekk hratt yfir

ni mfn.

„Fáið mér pað tc
,
sagði hann og réttí út höndina.

,I>að er ef til vill eitthvað á pví, sem ég ætti að sjácc
.

Fyrsta bendingin um starfa, um nytt ljós eða

mýj&r uppgötvanir, gaf wér aftur hina vanalegu still-

ingu og athugunarsenii mína.

„í>ví ekki eitthvað sem ég ætti að sjá, kæri

pasja minn?a sagði ég, hélt hendinni fyrir aftan bak-

ið og horfði íraman 5 hann.

„I>ér gleymið stððu minni, Wheatley lávarðurtc
,
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sagði Mouraki. „Þér eruð ekki í Deinci vílfkri

stöðu sem égu .

Éi? práttaði ekki við hann um [>etta atriði* Ég
gekk yfir að ^flu^anuK), til að koma3t í sem bezta

birtu. Mouraki var fast á eftir mér.

skal lesa yður J>að
<c

,
sagði ég. „D^ð er

ekki lanoft.a

Éor hélt blaðinu í sem beztri birtu. Lar dstjér-

inn var fast við öxl míoa, og hanu beygði hið föla

andlit sitt að bLðiou. Éjr adi k hiua klestu st ifi

og för að lesa skriftina; ég las upphátt, samkvæmt
loforði mínu, og ég heyrði andardrátt Mouraki’s í

gegnum lösturinn:

„ jAvarður raiun, varið yðar. Hann er 3aus.

Mouraki hefur hleypt

—

É “

X>etta var alt ojf sumt. Stór blek-klessa var aft-

an við seiaasta orðið. Degar hún lauk við að skrifa

pað,, hlytiir penninn að hafa dottið úr fingrum hennar

um leið og stinghaifur mauns hea tar rænti hana lífiou.

Við höfðum lesið hia síðustu orð henaar. Húa skrif-

&ði pau á síðasta augnabltki lífs síns; var petta síðasta

orð orsökin til morðsins? Ef [>ví var þannig varið,

þá var ekki gamli kalinn orsökia, heldur var pað nf
hetpt útaf pví, að húu var &ð Ijósta upp cyrri præl-

merísku iun hann, sem kaúði höod Constantine’s t‘1

pessa svívirðilega verks ha* s Haon hafði koraið að

heuni par sem hún var uð skrifa mér um pað, hef:;t

sin tafarlaust á henni, og téð sjálfutn sér borgið.

Það varð pögn eftir að é-r hafði lesið orð hanmir.

Andlit landttjórans var enn fast við öxl inína. É (
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starði, eina og ég væri heill&ður, k hið ba/ivæaa,

óidVr-ð* bréf. Loks saeri ég œér við og horfði í

aýi'jdlit iíouraki'.*’. Augu hans rnættu augum mÍQuin,

eius kðid og r<5!eg sem skyg;nt stál.

„Ég slít, að pegar alt kemur til öll?, pk hafi ég
haft rétt til að lesa miðana^, sagði éct. i,l>ví mig

grun?.r að hún hafi verið að skrifa mér, en ekki yður“.

Mouraki hikaði sér eitt augaablik við ,að svara

mér; eu svo ypti hann Öxlum og sagrði:

„K reri livarður minn, ég veit ekki hverjum það

hefur verið skrifað eða hvað f>að jf>/ðir. Ef h:nni

ólinssömu konu hefði enzt aldur til að ljúka við

f»að

—

4

,,l>á værum við íróðari en við erum nú tc

,
groip

ég fram í fyrir honum.

,,Ég var eiomitt 1 pann veginn að segja hið

Eitaa 4

,
sagði Mouraki. ,.Ég sé, að hun hefur nefnt

mig í miðiuuiri
;

en hún h^fur nú samt ekki getað

vitað uðitt uoi, hvaða veg ég kynni að vera að farau .

„Nama að einhver, sam vissi pað, hafi sagt hðnni

þaðu
,
sagði ég.

„Hver hefði getað gert pað?* 4 spúrði hann.

„Jæja nú, rnaður hennar4t
,
s?agði ég.

„Elana, sem var að drepa haua?* 4 spurði Mouraki

Dieð fyrirlitningar brosi.

,
Jlann kann að hafa verið búinn að segja henni

j>að áður, og hún kann að hafa verið að reyna að

korna uppYsiQgunurn til rDÍD ct
,
sagði ég.

„Altsainan þetta eru eintómar getgátar Cí
, sagði

landujórinn og ypti óxlum.
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É£ horfði í augu hans, og ég held að augu mín

hafi sagt houum bysna Ijóslega, hvað ég áliíi að mið-

inn f>/ddi. Hann horfði fyrst í augu mín, fcn {>ess að

nokkuð sæist á honum hvað hann væri að hugsa; en

svo kom meining í augnaráð haos; hann virtist játa

með augunum, að hann hefði slept Constaatine og

skora á mig að nota játuiagu sína á hvera pann hátt

er ég vildi. En á n i sta augnabliki hvarf pessi

augnablitis-hreinskilni úr augum hans, og pað var

ekkert hægt að lesa út úr svip hms fraœar.

Ég háði stranga baráttu við sjálfan Vmig að

halda mér í skefjura. Ég hef álitið alt fram • á penn-

an d«g, að ef hé :’ hefði verið að ræð* um‘ Iff mitt, og

mitt líf einuQgis, f>á hefði ég neytt Móuraki til að

berjast víð mig tafarlaust parna í btla dirama hér-

bergiou, sera hia dauða koaa !á á bekk ura í. Við

hefðum ekki truíiað hana. O r ég ha’d einnig að

Mouraki, sem ekki skorti hug,heíði tekið hðlragðr-gu-

áskorun minni og verið ánægðar raeð, að við jöíauð

um misklið okkar þarna tafarlaust og að einungis

annar okkar skyldi fara lifandi ofan hæðina. £g las

pessháttar hngsanir út úr augum hans á þessu hrein-

8kilnis-augnabliki; ég sá á hiaum saraanprjfstu vörutn

hans og á því h^nrnig hann stóð, að hanu hafði hug

Og löngun til að berjast.

Jæj«, hvorugur okkar b&fði kringumstæður til

að fullnægja pessari löngun sinni. Ef ég dræpi

h«nn, þá mundi ég verða orsök í f>ví að sterkur gruD-

ur legðist á Phroso; pað yrði álitið, að hún og eyjar-
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búnr hefðu gert samsæri til að drepa hann; og pó ég
hntrsaði ekki mikið um jiflðiðiograrcar fjrir sjálfan

rrn*ef í reiði minni, p4 rcundi éj? h»fa stofnað sjálfutn

ir ér í mikla hættu með pví. Ofíf hann g»t ekki drep-

ið mig opinberlegfn
;
þvf alt ráðiibriigg hacs gagnvart

mér var enn undir fehrifnm og takmarkað af embætt*

isstöðu hans. Ef ég hefði verið einn af hinum inn-

fæddu ejjarbúum, ^ða jafnvel verið ópektur maður,

sem enginn befði spurt um, pótt hann befði borfið,pá

hefði verk Mouraki’s verið einfalt, og é r ímjoda mér

að h>tnn kefði pá verið báinn að láta rá*a mig &f dög-

um. Eu pví var ekki þannig varið. Ha T n hefði

orðið að gefa fnllnægjandi skfrincru jfir, hvernig

dítuði minn hefði *t\ikast. Það h«fði orðiðly ma
eifitt fjrir hann, að finna upp fullnæfirjHndi skýnngu

jfir pað ef hann dræpi mig sjálfur, og pnð f heimu-

legu einv-gi. t>að, að é^ fann miðann er Frarcesca

hafði skrifað, brejtti pví ekki afstöðu okk»r hvað

athafnir snerti; en pnð tók 1 burt birar seinustu

slseður af skylu þeirri, hinar síðusru leifar af npp-

gerðar vÍDáttu peirri,er við höfðnm sýnt hver öðrum.

í pessum stuttu augrnatillitum okk«r kom fjandskap-

ur okkar hreint og beint 1 Ijó*; við höfðum Jesið hið

mikla deilu efni okkar hver út úr öðrum eins skýrt

og pó pað hefði verið skrifað með stóru Jo?ri. En
samt kom ekki eitt orð út af vörum okkar viðvfkjandi

pví. Við Mouraki vorum ekki farnir að purf< að

halda á orðum, fremur en elskendur; pví hatrið jafn-

ast á við ástina hv&ð glöggsæi snertir.
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Ég stakk miðanum i v&sa minn. Mouraki depl*

aði auguoum, sem enginn svipur »%st nú í. Éjf leiv

á hina dauðu koau í síðasta siuni; ég fyrirvarð mig

dálítið fyrir, að hafa glðjmt aEdrifam henaar sðk-

um deilu sjálfs mín.

„Eigum við nú að ganga ofan aftur, pasja?1 '

sagði ég.

„Já, eins fljótt og yður póknast, Wheatley lá-

varður 6

,
svar&ði hann. I>etta titla ávarp var ef tO

vill viðurkenamg fyrir, að hraðiai og uppgerðar- vin-

átta milli okkar væd nú um garð geagið. Breyliag

in v&r einmitt við haas hæfi, lítil, kæaleg, ea uægileg

Ég fylgdi Mouraki eftir út úr húsinu. Hann
gekk á sian vaaalega hæga, stiiliiega hátt. Hann
beoti varðmanaiaurn að koma tilsín um leið og haan

gekk fram hjá, sagði hoaum, að tvær koaur mundu
bráðura koma upp að húsinu og að hann skyldi

hleypa peim inn í f>að, ea eagurn öðrum, partil for-

ingi kæmi þang&ð með frekari skipaair. Eftir að

hann hafði gert p-ssar ráðstafoair, hélt har.n áfram

niðar eftir hæðinni, gekk hmn á undan mér og

steinpagði á leiðinui. Éjf kærði mig heldur ekki um
að tala. hafði nóg að hugsa um. Ea pegar ég

var nú komion út í ferska loftið, þá fór hin hryllilega

tilfinning, er gagntók mig á meðan ég var inn í her-

berginu, að hverfa. Ég fann, $ ó óg var aftur orðinn

jafnstyrkur og ég átti að méc að vera. Ég var nú

betur búiun undir hiaa miklu tilraun, sem ég sá að

lá fram undan mér og sem ég áleit nauðsynlegt’af
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gera sem fyrst. Mouraki hafði fengið verkfæri f

hendur; hann hafði slppt Constantine lausum, og
Constantine gat unnið mér tjón sem Mouraki

ekki gatsjálfur unnið mér opinberlega. Viair mínir

voru fjarverandi. Tíminn, sem fjandmenn mínir ætb

uðu »8 í?
re ' ða mér högg sitt, hlaut að vera kominn.

Jæja, tíminn sem ég ætlaði að gera hina miklu til-

raun mína til að frelsa Ph roso var einnig kominn,

tilraun,sem samtal raitt við Pkroso og fjarveia Mour-

aki’s átti að gera raögulega. I>ví hann leit á gðngin

einuogÍ3 sem œiðalda-afbrigði!

Við komura niður að hásinu og gengum saman

inn í ganginn. f>egar við geagum yfir svæðið bak-

við húsið, tók é* eftir varðmanni par, er virtist taka

nákvæmlega eftir ödu sem fram fór. Síðau fór ég

út í framdyrnar og litaðist ura, og sá ég tvo menn á

verði £>ar. Auk pess sá ég hóp af hermönnum, tíu

eða tólf talsins, standa í röð, og var foringi fremstur 1

röðinni; petta voru vafalau*t hermennirnir, sera áttu

að vera með Mouraki á kvöld-leið mgri hans. Land-

stjórinn settist við borð og skrifaði bréfmiða; hann

leit upp um leið og hann lauk við miðann og sagði:

„Ég er að tilkyona lafði E'iphrosyne, að f>ér

verðið bér að hálfri klukkustund liðÍDni til að tala við

hana, og að hún raegi taka sér eios langan tíma og

henni þóknast að lala við yður. Er J>etta ekki það

sem pér æskið eftir?^

„Einmitt pað sem ég æski eftir, yðar tignu
,

iiagði ég. „Ég er yður mjög pakklátur fyrir paðM .
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Hið eina svar hans var að hneigja sig hátíðlega.

En hann sneri sér að undirforingja, sem stóð við hlið

hans og beið eftir skipunum, og saorði. „Látið ekki

nokkura maon trufla Wheatley lávarð í kvöld. E>ét*

hafið auðvitað mean á verði bæði fyrir aftan og fram-

an hús’ð, en íátið pá með engu raóti koma hér inna .

Eftir að hafa gefið pessar skipanir, sat landstjór*

inn pecrjandi í nokkrar mínútur. Hann hafði kveykt

á sfgaréttu, og reykti hana hægt og seint. Svo lét

hann deyja á sfgarettunai—nokkuð, sem ég hafði

aldrei fyr séð hann gera—kveykti á annari og byrj-

aði að reykja hana hægt. Ér vissi að hann mundi

taka til máls innan skaras, og eftir nokkr^r mfnútur

lét hann mig vita hvað haun hafði verið að hugsa um.

Yið vorum nú orðnir aleinir.

„t>&ð hefði verið miklu betrau , sagði hann, „ef

|>essi veslings koua—ég hirma afdrif hennar einlæg-

lega—hefði verið Utin í friði, og að pessi stúlka

hefði dáið í staðinn fyrir hana og hann kinkaði kolli

til mín eins og hann væri aigeclega sannfærður um
petta.

rEf Phroso hefði dáið! ;c hrópaði ég forviða.

„Já, ef Ph^oso hefði d *ið iC
, sagði Mouraki. „Við

hefðiim þá hjálpast að pví að hengja Constantine*

grátið yfir gröf Ph roso í sameiningu, og hver um sig

hefði farið heim til sfn með sæta endtirminningu um
haua—pér til uunustu yðar, en ég til starfa minna.

ög við hefðum fyrirgefið hver öðrum sérhverja smá-

ásökun, er við höfum gegn hver öðrum“.
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Eg svaraði J>essum hugleiðingrum haos um, hvað

hefði gatað verið, alls encru. TiifiDuingrarnar, er

vöknuða í brjósti mór við orð hans, sýnda mér, að

mér veitti ekki af að mér væri sýat hvað Phroso var

mér í raun ogr veru. Ecr hafði fylst hrylliagri og sorg

við afdrif vsslings Franc a,scu, en f>au voru samt J>ús-

und sinnam bærilegri en ef p>að hefði skeð, sem

Mouriki taiaði um með svo miklu tilfianiucrarieysi!

„I>ið hefði verið mikia b-itra, já, svo miklu

betrau
, endartók Mouraki, ocr j>að var undarlegur

eftirsjár hljóraur í rödda hans.

„Hið eina, sem að míuu áliti væri tniklu betrau
,

sagði é/, „er það, að f>ér breíytið sem göfugrlynduF

aoaður og leyfið lafði Phroso að gera eins og hún

æskiru .

„Og annað atriði er vafalaust ? 6 saorði haan og

var nú bro3andi, „að f>ér breytið nem göfuglyndur

maður og farið aftur heim til Miss Híporrave? 4 Hann
hló lágt., til að leggja áherzlu á að hinn hefði sigrað

í pesaurn síðustu orða-viðskiftu n. Síðan ypti hann

öxlum á síuq vanalegi hátt og sagði: „Við erum

J>ræiar ástríða vorra, við kirimeaairair—ailir prælar! u

Að -svo raæltu stó* hann upp af stóinum og bjó

sig undir leiðangrur siun. Haan fleyerði síðri her-

mannakápu yfir sig. Aucrnabliks hik f>að, iðrun, eða

hvað f>nð nú var, etj hann hafði sýnt, var nú algrerlega

horfið. Ræða bans varð nú aftur gagnyrt og ákveðin.

„Eg b/st við að við hittumst aftnr í fyrramáliðu
,

sagði hann, „og J>á
verðum við að útkljá f>etta mál-
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©fni. A ég að skilja J>að svc, að pér séað ákveðinn í

að láta ekki undan?* c

MJá, ég er algerlega ákveðioa í að láta ekki

undanu , svaraði ég; og svo, f>egar ég tók eftir hvað

andlit hans var rólegt en hæðnislegt, varð mór skap-

fátt og ég bætti við: ,,J&, ég er ákveðinn í pví.

JÞér getið gert hvað sem yðar sýnist. Þér getið mút-

að prælmermum til að myrða nrg í iauasi, eins og ég
álít að þér bafið mútað Coostantine tii að gerau .

Honum varð hverft við þetta, eins og manni er

gjarnt til að verða við beryrði, pótt ekkert annað sé

í beryrðunum en pað sem maður vissi fyrirfram að

var í haga pes 5

?, er talaði.or^in.

:)
Blóð hinnar ó ffarsælu konu er á samvizku

yðaru
,
hrópaði é * raeð niikium ákafa.

(
„JÞað er yður

að keena, að húa er nú liðið lík. Ef saraskyas Örlóg

koma yfir mig, eios og yfir hana, p\ berið þér einnig

ábyrgðina ?;f f>ví. f>.ið eruð f>ér, en ekki verkfært

yðar, sem ábyrgðin hvílir áu .

,,Ábj'gð! kt át hann efúr mér. Rödd hans var

létt og hæðandi, pótt andlit hans væri enn fölara en

p«ð var vanl að vera. „Abyrgð? Hvað þ/ðir pað?

Fyrir hverjura ber ég ábyrgð ?* 4

„Fyrir guði lt
,
sagði ég einbeittlega.

H«nn hló lágan hæðnis-hlátur og sagði:

„Haoa nú, petta er betra en ég átti von á. Eg
bjóst við, að þér munduð segja, að ég bæri ábyrgð

fyrir almemings álitinu. Skoðanir yðar eru særai-

legri en almennings-álits bullið. Jæja, svo skal |>að
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vera; ég skal bera ábyrgðina. Eq hvað verður um
y?ur?*‘ Hann stanzaði, brosti og bætti síðin við.

,,0g hvsð verður u’m Phroso?44

V«ld mitt }fir sjálfum mér var nú algerlecra far-

ið. Eoj stökk á fætur. augnabliki liðnu hefðu

hendur mínar verið utan um k' rerkar hans; á mesta

augnabliki b/st óg við að ég hefði verið f*ngi í

höndum varðmannanna. Eq það var ckki ósk hans

eða áform. Hann var nú búion a* Uta mér of mikið

í Ijósi af hugrsunum sínum til f>ess, að hann gerði sig

ánægðan með nokkuð minna en fð hafa líf mitt;

og hann var maður, sem lót hvorki reiði s^na ré mína

snúa sér frá ráðagerðum sínum. Hann hafði tyengrið

fram að hur inni á meðan hann var tala *ið mig.

I>egar ég stökk að honum opnaði hann hurðina með
s^ðggri og liðugri h.reifingu og smokraði sér ét ura

dyrnar áður en ég náði í hann. Hann tíekk rr ér

þannig úr grreípura, oor lokaði hurðinni á eftir sér

rétt pegar ó / kom að hen i. Eg heyrði hinn Hgra

hæðnishiátur hans um leið og ég hneiir sftur niður í

8tól minn, fjÚKandi reiður útaf því «ð ég ekki náði 1

hann, en á næsta augfnabliki þétti mér vænt um, að

ég haPi ekki komið fram þeirri vanhugsuðu tilraun

minni.

Ecr heyrði fótatak manna !and<tjórans par sem

peir gengu á hermanna vfsu niður efcir hinum harða

vegi, er lá frá húsiou út á a*alvegrinn.

Fótatak f>eirra hvarf smátt ogr smátt, ogf alt v»rð

injög kyrt og hljótt. Eg litaðist um í hinum mikla
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gangi, en {>ar var engian nema ég. Eg stóð á fœtur

og leit inn í eldhúsið, en |>ar var enginn heldur,

Mourafei hafði haldið loforð sitt; við Phroso vorum

einsömul í húsinu. Það voru varðmenn fyrir fr&man

hásið, oo; 4 bafe við þið voru varðmenn, en ég réði

einn yfír hásinu. Vonin glæddist aftur í hjarta mínu,

og varð sterk og áfeðf p>egar ég leit á blettinn undir

stiganum, J>ar sem dyruar að leynigöngunum voru.

Eg leit & úr mitt; klukkaa var ellefu; f>að var að

eins lítil gola úti og fallegasta veður f>etta kvöld.

Rðad af hinu ny-kviknaða tungli s4st í gegnum
mj(5u gluggnns. Tíminn var kominn — tíminn, sem

mér veittist fyrit hina undarlegu vangá Mouraki s.

Dað var nú fyrst, og ekki fyr en nú, að f>að

vaknaði skyndilega hj4 mér kælandi grunur, er

breytti von minni í ótta, BÍgurhrósi míau í ef * og

kvíða. Var Mouraki pasha maður sem líklegt væri

að gerði sig sekan í nokkurri vang;4? í>ðgar fjand-

maður skilur eítir opinn, auðsjúanlegan veg til &ð

komast burt úr gildrunni, f>4 erir hann pað ætíð af

vamgá? I>egar hann virðist beada 4 veg til öhult-

leika, er vegurinn pá óhultur? í>essar trufiandi

hug3anir ruddast nú fram í huga mínum, [>ar sem ég
sat parna og horfði nú á dyrnar að leynigóngunum

eins og með nýopnuðum augurn.

Varðmean voru fyrir framan húsið, og varðmenn

voru að baki þess. Hvoruga þessa leið voru pví

nokkur tiltök að sleppa burtu. I>að v&r einungis ein

leið opin—leynigöngin— >g pað var eina leiðin. Og
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ég spnrði sj^lfan migf aft peirri spurniogu, tautaði

orðin fyrir inunni mér ofnr lágt: „Er pessi eina leið

gildra ?“

„r>(k anli— pú auli—þú auli!* ,
• hrópaði ég og

barði hnefanum niður í borðið við hlið mér.

t>ví að ef pessi leið var gildra, pá var enginn

frelsunar-vegur, og hin síðasta von mín var farin.

Hafði Mouraki í raun og veru Ekoðhið leynigöagin

einungis sem miðalda afbrigði?

XVII. KAPÍTULI.

f KJAFTI GILDRUNNAK.

Eg sat f>arna í ganginum um stu .d í ráðaleýsis-

ðrvinglan; vonarmissirinn hafði verið svo mikill og

snöggur, uppgötvun hinnar blind<i heimsku minnar

svo grimmileg. En petta hngar ástand raitt varaði

ekki lengi; ég var brátt farion að hugsa skýrt og

greinilega aftur. En pví miður virtist lítið gagn í

að hugsa! Þetta'var sorglega eiafalt raál. Moaraki

mundi verða búinn að ráða pvf til lykta fyrir fuit og

alt áður en jaktia kæmi til baka, ef pað stasði í hans

vakii að útkljá pað. Eg má ti pess vegna ekki bíða

við, Dað gat vel verið að ieynigöngiu væru gildra,

en pá var líka pess að gæta að húsið var fangeisi,

fangeisi, sem ég gat ekki opnað hliðin á. Eg vildi
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taeldur Biæta örlögum mínumí heitu m bardaga fyrir aö

sleppa burt, en aÖ bíða peirra í aÖgerÖaleysi parna f

stólnum. Qg éor var ekki að hugsa um sjálfan rnio

eingöntru; hagsmunir Phroso heimtuÖu einnig aÖ é*

aðhefðist eitthvaö. É> gat treyst pví, að Miuraki

leyfði ekki að henni yrði gert mein, pví honum vár

eins ant um líf hennar eios og mér. Leynigöngin

pjfddu pví enora ny ja, hættu fyrir hana, en J>að var

dálítil von um að höa kynni að sleppa bu.t í gegn-

iim pau. Mundi h6n fást tii að fara niðár/í pau með
mér? Ef hún fengist til pess, pá gat vérið að Kortes

og mér—eða Kortes eða mér—kynni, fyrir einhverja

hendingru, að takast að losa hana heila á húfi úr klön

um á Mouraki. A eftir pessum útreikningi mínura

fylgdi æsingslaus, köld, en djúp reiði, sem knúði

mig áfram til að reyna mig við fjandmenn mína,

höcd á móti hendi, mann á móti marmi. og sem hvísL

aði að raér, að ekkert v«- ri ómögulegtog að líf Mour*

aki’s væri ekki verndað með neinum töfrakrafti. I>ví

nú var ég reiðubúihn til—já meir en reiðubúinn til

—aö drepa hann, ef ég gæti einungis náð í hann, og

ég skeytti r.ú ekkert um afleiðingarnar af pv?, að

mér yrði kent um dráp hans. Þanm’g brennur var-

færnin upp í hinum bjarta loga reiði raanns.

Ég vissi hvar ág gæti fund ð K )rtes. Ég pótt-

• ist vita, að hann stæði k verði úti fyrir dyrum lafði

Phroso. Mouraki hafði ekki haft ceitt á móú að

Kortes pjónaði henní; ef Mouraki hefði fyrirboðið

það, þá hefði pað verið hið sama og að íleygja af sér
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dulargervinu áður en honum þótti tími kominn til

þess, og bann var ekki maður sem hætt var við að

gerði sig sekann í að koma upp um sig of snemma;

par að auki bar Mouraki ekki mikla vlrðingu fyrir

eyjarbúum, og datt ekki í hug að nokkur einstiklJJ

ingur af þeim gæti hindrað á nokkurn hátt, að hann

kæmi fram “ráðagerðum sínum. Ég gekk £>ví að

stigafætinum og kallaði lágt til hins dygga trúnað-

armanns okkar, Kortesar. Hann kom strax ofan til

mín, og ég spurði hann eftir Phroso.

„Hún er einsömul uppi 1 herbergi sínu, lávarður

mínn li
,

svaraði Kortes. „Landstjórinn sendi systir

mlna burtu héðanu .

„Sendi hana burtu! ,c biópaði ég. „Hveit sendi

hann hana?*‘

„Ilann sendi h <na upp i litla húsið uppi í hæð-

inni^, fcvaraði Kortes. „Ég veit ekki til hvers hann

sendi hana þangað; hann talaði einslega við hanau .

„Ég veit hvers vegna haun sendi hana pangaðu
,

sagði ég; og síðan skyrði ég honum í stuttu máli frá

glæpn tm, er drýgður hafði verið.

„Dessi maður, Constantine, ætti ekki að lifa c<

sagði Kortes. „É^ efaðiat ekki um, að honum var

leyft að sleppa burt í pví skyai að hann gæti unaið

yður tj<5nu .

„Jæja, hann hefur ekki aðhafst mikið ennpáu
,

sagði éor.

„Nei, ekki enn sem komið etu
,
sagði Ivortcs há-

tíðlega. Ég má til að bæta pví við, að Kortes tók

*
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freguinai um dauða Francescu með undraverðri still-

ingu. JÞrátt fyrir hina góðu eiginlegleika sína, var

Kortes reglulegur Neopalia-maður; pað purfti mikið

til að raska ró hans. I>ar að auki var hann að hugsa

um Phroso einungis, og hann gaf málefnum allra

annara engan gaum. I>etta varð mjög augijóst þeg-

ar ég spurði hann um áiit hans viðvíkjandi því, hvort

betra væri að við biðum þar, sem við værum, eða

ættum að reyna leiðina er hið tortryggilega gáleysi

Mouraki’s hafði skilið eftir opna.

„Ó, við skulum reyna leynigöngin, lávarðar

minn!*‘ sagði hann. „Já, látum okkur fara niður í

þau. Göngin eru að vísu mjög hættuleg fyrir yður

og mig, en þau eru samt varla hættulegri en að vera.

hér, og eini vegurinn til að lafði Pnroso sleppi úr

k greipum Mouraki’s, eru gönginu .

„Aiítið pér göngin mjög hættuleg fyrir okkur?A

sagði ég.

,,I>að er mögulegt, að annar okkar komist út úr

þeim lifandi“, sagði hann.

„Og hvað tekur við þegar út úr þeim kemur?a

sagði ég.
~v

„I> ið má vera að þar verði bátur til taksu , sagði

Kortes. „Ef þar er enginn bátur, þá verður hún að

reyna (og við með henni, ef við verðum li:andi) að

laumast fram með ströndinni til þorpsins, og felast í

einhverju húsinu þar, þingað til hægt er að fá bátu .

„Mouraki mundi leita vandlega hvervetna á

eynniu
,
sagði ég.



„Já, en okkur dygði einn eða tveir klukkutíœar,

ef við kæmuxjst í bát áður en hanu byrjaði leitinatc
,

sagði Kortes.

„Eq hann mundi senda fallbissubátinn út á sjó

til að leita okkar“, safrði éo;.

,,Já, lávarður minn; en er ég að segja að f>að sé

líklegt, að víð sieppum burt? sagði hann. „Það er

einungis mögulégt; og pað er ekki ömögulegt að

bátu inn kynni að komast undan ‘.

É r hafði mikið álit á Kortes, en hann var ekki

mjög hughreystandi kumpáni í svoua æfintyri. Ef

Denny hefði verið í sömu örvæntingarfullu kringum-

stæðunum, pá hefði hann verið alveg sannfærður um
að fyrirtækið hepnaðist vel, og látið í ljósi hetjulega

fyrirlitningu fyrir mótstöðumanni okkar. Ég and-

varpaði af löngun eftir að Denny væri kominn, og

sagði hálf-önuglega við Kortes:

„Skollinn hafi alt hugarvíl; við höfum komið

niður á fæturna fyr, og f>að getur farið eins ennpá.

Er ekki b°zt að kalla á hana?u

„A meðan við áttum þetta til, hafði Kortes

staðið í neðstu tröppunni í stiganum, en ég stóð á

gólfinu réit við stigafótinn, sneri mér að Kortes og

studdi annari hendinni á handriðið. Við höfðum tal-

að saman í hálfum hljóðum, snmpart af ótta fyrir að

einhverjir kyani að standa á hleri, en öilu fremur

vegna áhrifanna, álít ég, sem kringumstaeður okkar

höfðu á okkur. Riddir okkar heyrðust því einungis

sem mjog óglögg suða í hinum stóra gangi; af því
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leiddi, að J>að var óoaögulegt að riddir okkar hejrð-

ust—hvar? Niðri í leyoigöngunum!

En rétt um leið og .ég talaði síðustu orðin við

Kortes, í hálf-önugum, ásak-indi, en lágum róm, birs

eitthvert hljöð œér til eyrna, ofurlítill hávaði. Ég
greip utan um handlegginn á Kortes, og gaf honum

teikn með augunura að hann skyldi J>egja. HljÖðið

hevrðist aftir. Ég pekti pað vel; ég hafði hevrt pað

áður. Ég fserði mig ofurlítið aftur á bak og leit á

blettinn, par sem farið var niður í leynigðngin. Ég
hefði nú átt að vera orðinn upp úr pví vaxinn að

verða forviðs, eftir dvöl mfna í Neopalia-ey En ég var

pað ekki. Ég hrökk aftur á bak og rak upp undrun-

ar öp, nærri pv: (verð ég að játa pað?) h^æðslu-óp.

t>ótt hávaðinn hefði verið lítill og ögíöggur, pá voru

nú dyrnar að leynigöngunura opaar, og upp úr gat-

inu á gólfiau stóð höfuð og herðar á mauni. Audlit

haos v&r varla prjú fet frá mé". O ' petta var andlit

Constantine St^ fanopoulo^ar,

A augnablikinu, er ég stóð p irna hreifingarhus

og sem steini lostinn, eftir að ég sá Constantine,

ílaug skfringia á pví, hvernig í öllu lagi, eias og

elding í gegnum huga minn. Constantine, sem

keypt hefði frelsi sitt og uppgjöf allra saka af Mour-

aki gegn pví að drýgja morð, hefði læðst eftir göng-

uoum; haDD hefði opoað leynidyrnar; hann hefði

votað að bitta mig aleinan— ef ekki einan, pá að

minsta kosti óviðbúinn—
í
ganginum. Ef svona hitt-

st á, ætti öitt einasta skot að ríða mér að fullu; er-
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indi hans væri þá lokið, og hann hefði unnið sér

frelsi og fyrirgefningu. Að pessi skýring mín var

rétt, sannaði marghleypan í hendi haos, En hann

virtist einnig vera forviða; ég var miklu nær honum
en hann hafði átt von á, svo nærri honum, að hann

hrökk til baka eitt augnablik. En f>etta augnablik

var nóg: Aður en hann hafði tíma til að lypta upp

hendinni og miða skambissu sinni á mig, hleypti ég
mér í hnút og paut á hann. Ég held að höfuðið á

mér hafi rekist í handlegg hans; skot hljóp úr skam-

bissunni, og tók hátt undir í ganginum af J>ví. Ég
var nærri búinn að ná tökum á Constantiní

,
þegar

alt í einu var gripið aftan í mig og mér kipt afturá-

f
bak; Kortes vildi verða á undan mér, og gerði sér

svona hægt um hönd. En á sama augnabliki sem

Constantine va laus, stakk hann sér niður í göngin,

eins og héri niður í holu sína, og hvarf. Kortes

grenjaði blótsyrði upp yfir sig ogstökk niður í göng-

in á eftir honum. Ég heyrði fótatak peirra beggja,

J>ar sem peir hinpu niður steintröppurnar og eftir

göngunum.

Ég stóð grafkyr eitt augnablik. Skambissu-

skotið hafði bergmálað hátt um allan ganginn. Varð-

mennirnir hlutu að hafa heyrt pað—bæði þeir sem

voru fyrir framan og á bakvið húsið. En samt komu
engir peirra þjótandi inn; peir hre’fðu sig ekki og

gáfu ekkert hljóð af sér. Mouraki pasja lét hlýða

sér bókstaflega; skipanir hans voru órjúfandi lög;

J>eim var hlytt pótt óvæntir skothvellir heyrðust um
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alt húsið. Jafavel eins og á stóð, gat ég ekki að

mér gert nema reka npp stuttaa og hvelian hlátur;

pví ég mundi eftir £>v% að hann hafði sagt, að með

engu móti mætti trufla Wheatley lávarð; nei, pað

mátti hvorki trufla Wheatley lávarð né manninn, sem

kom til að drepa hann. Ó, Mouraki, Mouraki, reikn-

ingur pinn var sífelt að hækka! Skyldir^ pú nokk-

urntíma fá að borga hann?

I>essar hugsanir putu í g’egaum heila minn á

margfalt styttri tíma en ég parf tí 1 að skrifa pær nið*

ur. Að einni sekúndu liðinni var ég einnig kominn

niður í steintröppurnar, er lágu niður í leynigðngin.

Ég heyrði enn fótatak hinna tveggja raanna fram

undan mér, en gat ekkert séð. JÞað var injðg dimt

í göngunum petta kvöld. Ég hljóp eics og fætur

toguðu, en pó virtist ég ekkert nálægjast ps, sem á

undan mér voru. En ég sta. ziði nú snögglega, pví

ég heyrði einnig fótatak á eftir mé*, létt fótatak, en

sem pó heyrðist glögt. S'ðan heyrði ég óttafulla og
vandræðalega rödd, sem kallaði á eftir mér og sigði:

„Lávarður minn, skiljið mig ekki eftir, láv*rður

minn!u

Ég sneri mér við. Dótt dirnt væri, sá ég e’tt

hvað hvítt koma til mín, og á næsta augnabliki. gre*p

ég utan um báðar hendur Phroso.
„Hvaða skot, hvaða skot voru bað?* 4 sao-ði nún

cfur lágt.

„Constantine skaut 11

,
sagði ég. „Hann ætiaðt

að skjóta mig, en mig sakaði ekki. Kortes er að
elta hannu .
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Phroso sveigðist til; ég greip utaa um hana, pví

annars hefði hán dottið niður á klettagólfið í hinum
dimmu göngum.

„Ég heyrði skotið og hljóp ofan“, hvíslaði hún

að mér. „Ég heyrði pað upp í herbergi mittu .

„Sáuð pér nokkurn af varðmönnunum í húsinu? ;t

spurði ég.

„Nei1
'*, svaraði Phroso.

„Ég verð að fara og hjálpa Kortes“, sagði ég.

„Ætlið þéc að yfirgefa mig?“ sagði hún.

„Þér verðið að bíða héru
,
sagði ég.

„Nei, ég verð ekki eftir hér ef pér fariðu
,
sagði

hún. Hún hélt nú svo fast utan um mig, að ég
hefði ekki trúað að hön ætti svo raikla krafta til.

Hfin vildi með engu móti lofa mér að fara. Jæja,

f>á
var ekkl um anuað að gera en húnfæri með mér.

„Komið þá með mér 41
,

sagði ég. „Ea ég get

ekki sé^ nokkurn skapaðau hlut í pessum rottu-

göng-.m 44
.

Alt í einu heyrðum við hljóð fram undan olíkur;

py\b virtist koma úr nokkurri fjarlægð. Við fíyttum

okkur 1 áttina, sem f>að kom úr, f>ví við pektum að

pað var rödd Koitesar.

„Farið varlega, farið varlegau
,
sagði Phroso

„Við erum nú komin nálægt brúnniu .

I>etta var satt; f>ví um leið og hún talaði orðin

víkkuðu göngfln. Við vorum komin pangað sem

gjárnar voru. Hið dökka vata var nú rétt að segja

niður undan okkur, og rétt fram undan okkur var
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mjóa klettabrúin, sem lá vfir J>etta neðanjarðar vatn

eða tjörc. Við stóðum nú einmitt á blettinum sem

drotnar eyjarinnar höíðu verið vanir að standa á, f>egar

peir hrundu fjandmöanum síaum niður í gjána og út

í opinn dauðann.

Hvað var að ske á klettabrúani—á hinni mjóu

klettabrú, sem lá fram undan okkur? Við gátum

ekki séð J>að. En af henni heyrðust undarleg hljóð

og prusk, lág blótsyrði og taut, hendur og fætur

manna virtust rífa í klettinn og föt þeirra nuddast

við hann; svo heyrðist más manna, er voru að fijúgast

á; við og við heyrðust grimdarleg, lág sigur-óp, reiði-

prungin blótsyrði, örvæntingar- stunur, og svo kom

J>ögn, er benti til hinna síðustu voðalegu átaka.

Augu mín voru nú farin að venjast myrkrinu dálítið,

svo ég rýndi fram á brúaa eins og ég gat, og þóttist

J>á sjá, dálítið fjær en á henni miðri, einhverja iðandi
'

hrúgu, er helzt líktist einhverri skepnu með mörgum
öngum út úr sér, en sem í raun og veru voru tveir

menn, er voru fléttaðir og snúnir hver utan um ann-

an í J>annig löguðum fangbrögðum, að pau gátu ein-

ungis endað með dauða peirra. Mér var ómögulegt

að segja um, hver peirra var Kortes og hver peirra

var Constantine; hvernig J>að atvikaðist, að þeir voru

einmitt parna, vissi ég heidur ekki; ég porði ekki að

skjóta. Phroso hélt dauðahaidi utan um,mig, í eins-

konar ótta-flogi, svo ég gat ekki hreift mig úr spor-

unum; ég var sjálfur óttasleginn og eins og töfrum

bundinn af hinni óljósu sýn fram undan, mér og af.
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hinum samblönduðu hljóðum og hávaða af hinum
banvæna bardaga, e átti sér par stað.

I>eir veltu sér og iðuðu aftur á bak og áfram,

upp og ofan og til og frá. Stundum virtust peir

hanga út yfir aðra hina svörtu gjá, en stundum út

yfir hina. Stundum sycdustpeir losnadálítið í sund-

ur, pegar annar þeirra prjfsti hinum niður og virtist

vera í pann veginn að fleygja fjandmanni sínum

fram af crjáar barminum, en verða, par sjálfur eftir

se v sigurvegari; en á næsta augnabliki virtist sem

hinn sami vera í þann veginn að velta niður í gjána,

og hinn mundi verða eftir másandi uppi á brúnni.

En svo voru peir strax aftur orðnir svo fléttaðir hver

utön ura annan, að mér var ómögulegt að pekkja pá
hvern frá öðrura, og ekkert sást aftur nema pessi

sama, iðandi og spriklandi mynd. En svo ráku peir

báðir skyndilega upp óp í einu; óp annars peirra

ljfsti ótta og undrun; en <5p hins Ijfsti grimmu, <5eig~

ingjörnu sigurbrósi. Ég gat nú ekki verið aðgerða-

laus lengur, jafnvel ekki vegna Phroso eða fyrir

höndina, er hún hafði lagt utan um mig sem læð-

ing. Ég sleit mig lausan af henni, ef ekki óþyrmi-

lega, pá að minsta kosti skyndilega. Hún hrópaði

upp, mótmælandi og óttaslegin, og sagði: „Farið

ekki burt frá mér, skiljiö mig ekki eftir!“ En mér

var ómögulegt að standa lengur aðgerðalaus. Dótt

ég myndi eftir hættnnni, pá þaut ég samt tafarlaust

út á klettabrúns, og gekk hratt, en J>ó varles:a, eftir

pessum mjóa og hættulega stfg. En rétt þegar ég
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nálgaðist hina tvo menn, sem börðust á brúnni,

heyrði ég djúpa stunu, og svo annað æðislegt sigur-

óp; í sömu andránni sá ég hina dökku mynd sveigj-

ast m’kið til annarar hliðar, sá haua eins og hanga

yfir hinni gapandi gjá eitt augnablik—stutt, mjög

stutt augnablik—og svo varð snögg, algerð f>ögn og

kyrð. Ég beið eins og drsngir b?ða til að heyra

steina, sem peir fleygja niður í brunna, skella á vatn-

inu niðri undir botni peirra. I>að, sem ofan 1 gjána

för, skall í vatnið; ég heyrði háan skell og skvamp;

vatnið ólgaði undan högginu; ég sá glampa á hinar

dökku bárur á pví. S^o varð alt kyrt aftur; og nú

var engin farartálmi framar á klettabrúnni.

Ég gekk yfir á blettinn sem bardaginn hafði

V verið háður á, blettinn, sem hinir tveir menn höfðu

f&llið af til samans niður í hyldýpið. Ég kranp á

kné og starði niður í gjána. É g hrópaði nafn Kort-

esar upp prisvar sinnum, en ekkert svar kom neðan

úr gjánni. Ég gat ekki séð neina hreifingu á binu

dökka vatni. I>eir höfðu sokkið niður í vathið báðir

saman, og hvorugum peirra skaut upp aftur. E>eir

voru ef til vill báðir særðir til ólífis, pegar peir féllu

niður í vatnið, eca pað voru máske einungis hin ban-

v vænu fangbrögð þeirra, sem hindruðu J>á frá öllum

tilraunum til að bjarga sér. Ég gat ekki séð né

heyrt nokkuð framar niðri í gjánni. Hjarta mitt var

hrygt út af Kortes, sem hafði verið hugrakkur maður,

ágætur drengur og hinn eini vinur okkar. Hvað
dauða Constantine’s snerti, pá fanst mér að hann
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liafa ekki fengið eins stranga hegningu og hann hefði

verðskuldað; en samt var ég glaður jfir, að hann var

úr sogunni og hinn langi glæpa-ferill hans á enda.

I>essi síðasta tilrauu hans til að drýgja glaep hafði

verið djörf. I>að var enginn vafi á, að Mouraki hafði

neytt Constantine til að gera hana; jafnvel ragur

maður getur oiðið djarfur þegar hann veit, að dauða-

hegning liggur við ragmensku. En samt hafði hann

ekki þorað að stauda við þegar haun sá, að hans var

orðið vart; hann fl/ði, og hiaut að hafa verið á flðtta

þegar Kortes náði honum og greip hann tökum.

Constantine hafði haft nægilegt hugrekkitil að skjðta

menn óvörum, en ekki til að berjast á hreinan og

diengilegan hátt. Hann var, pegar alt kom til alls,

reglulegur heigull; pað var gott að hann var dauður

og að kouu hans hafði verið vel hefnt.

En það var hættulegt að tefja þarna. Mouraki

mundi vonast eftir, að útsendari hans kæmi til baka.

Ég sá nú glögt, að landstjórinn hafði undirbúið alt

til pess, að Constantine gæti gert tilraun sína til að

drepa mig. Ef Mouraki f>ví fengi engar fregnir um,

hvernig tilraunin hefði tekist, f>á mundi hann ekki

bíða lengi. Ég hætti f>ví að brjóta heilann frekar

um pessa hluti, og flýtti mér til baka þangað sem ég
hafði skilið við Phroso. Hún lá á klettagólfinu, og

virtist vera liðin í ómegin; ég beygði mig fast niður

að andliti hennar og sá, að augu hennar voru aftur

og varir hennar opnar; ég settist niður við hlið henn-

ar, í hinum mjóu göngum, og lét höfuð hennar hvíla
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á haodleorg mínum. SíSan tók ég upp yasaglas mitt,

helti dálitlu a£ brennivíns-blönduani, sem í
pví var,

í hulstrið uta.n af neðri parti £>ess og helti ögn ai

blöadunni í munn hennar. Hún andvarpaði pungt,

opnaði augun og pað fór hroliur um hana.

„I>að er nú búiðu
,

sagði ég. „Dað er engin á-

stæða til að óttast; pað er nú alt um garð gengið íC
.

„Hvað er um Constantine?u spurði hún.

„Hann er dauður“, svaraði ég.

„Og Kortes?“ spurði hún.

„I>ðir eru dauðir“, svaraði ég. „Þeir féllu báðii

samao niður 1 tjörnina í gjánni og hljóta að vera

dauðir; ég gat ekkert heyrt eða séð ectir að peii

duttu niður í vatnið“.

Óttaprunginn grátekki brauzt upp frá brjósti

hennar við pessi tíðindi, og hún huldi andlit sitt með

höndunum.

„Ó, kæri Kortes!“ sagði húa ofur lágt, og svo

heyrði ég að hún grét aftur hægt og í hljóði.

„Hann var hugrakku^ maður“, sagði ég. „Guð
gefi sálu hans hvíld og frið“.

i „Hann elskaði mig“, sagði hún blátt áfram

gegnum grátinn. „Hann—hann og systir hans voru

einu vinirnir, sem ég átti í veröldinni“.

„£>ér eigið aðra vini“, sagði ég; rödd mín vai

nærri ^jns lág eins og rödd hennar.

„Þér eruð mjög góður við mig, lávarður minn“,
sagði hún, og svo bældi hún grát sinn niður og lá

kyr; höfuð hennar hvildi á handlegg mínum, og hið

silkimjúka hár hennar huldi hönd mína algerlega.

I'
' í
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„Við verðuoa &ð halda áframu
,

sagði ég. „Við

megum ekki tefja hér. Hin eina von okkar er í því

fólgin að halda áfrarau .

„Von? Von um hvað?“ sagði hún með ofur

lágri, örvaentingarfullri röadu. „Hvert get ég far-

ið? Hví skyldi ég halda baráttunni áfram?“

„Viljið pér komast á vald Mouraki’s?- 4 spurði

ég og þrýsti vörunura saman.

„Nei; ég þarf ekki að gera paðu
,

sagði hún.

„Ég hef stinghnífinn minn á méi u .

„Guð varðveiti yður frá að péc notið hann!u

hrópaði ég, en snöggur hryllingur fór í gegnum mig;

og prátt fyrir ásetning minn, að kæfa tilfinningar

mínar niður, fann ég að hönd mín þrýsti höfði henn-

ar ósjálfrátt að mér. Hún faDn pað einnig; hún

reis upp á olboga, 3neri andlitinu að mér og horfði í

augu mér. Hvaða svar gat ég gefið pessu augnatilliti

hennar? Ég sneri mér undan; hún lét höfuð sitt

hníga niður á milli handa sinna á klettagólfinu.

„Við megum til að fara á stað í4

,
sagði ég aftur.

„Getið pér gengið, Phroso? i4

„Ég tók ekki eftir nafninu, sem ég nefndi hana,

0g hún viitist heldur ekki veita f>ví eftirtekt.

„Ég get ékki fariðu
,

stundi hÚD. „Látið mig
vera eftir hérna. Ég get máske komist til baka í

húsiðu .

„Nei, ég vil ekki skilja yður eftir héru
,
sagðiég.

„Ég vil ekki skiija yður eftir handa Mourakiu .

„Þér munuð ekki skilja mig eftir handa Mour-
aki, heldur handa

—

u sagði hún.



Ég greip hönd hennar og hvíslaði að henni mjðg

lágt, en með ákefð: „Nei, nei!a

„Hvað annað get ég gert?a spurði kún, settist

upp og horfði á mig.

„Við verðum að gera öfluga tilraun til að kom-

ast í óhultleika, eins og við höfðum áður ásett okk-

ur“, sagði ég.

„Óhultleika? ;t sagði hún, og pað virtist koma
svolítið háðbros á varir hennar, er pýddi: „Hvers-

kyns óhultleiki er pað, sem pér eruð að tala um?u

„Já, í óhultleika“, sagði ég.

„Ó, já, pór verðið að komast í óhultleika 44

,
sagði

hún og virtist alt í einu vakna til meðvitundar um
eitthvað, er hún hefði gleymt. „Ó, já, lávarður

minn, pér verðið að komast í óhultleika. Tefjið

ekki, lávarður minn, tefjið ekki!* c

„ímyndið pér y
A ur, að mér komi til hagar, að

fara héðan einsamall?u spurði ég, og þrátt fyrir alt

gat ég ekki að mér gert nema brosa um leið og ég
bar spurninguna upp. Ég held að hún hafi 1 raun og

veru álitið að petta, sem kún benti á, kynni að verða

sampykt af mér.

.,Nei“, sagði hún. „I>ér munduð ekki fara ein-

samall. En ég—ég get ekki farið yfir pessa hræði-

legu brúu .

„Ó jú, pér getið f>að“, sagði ég. „Komið nú

með mér“; og svo stóð ég á fætur og breiddi faðminn

út á móti henni.

Hún horfði á mig, og pað^voru enn tár á kinn-
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um hennar; ofurlítið efasemdar-bros kom á varir

hennar,

„Kæri lávarður minnu
,
sagði Phroso blíðlega

og stóð parna á meðan ég tók utan um hana og lyfti

henni upp, par til hún hvíldi pægilega í fanginu á

mér. Þá kom f>að, sem ég átti bágast með að stand-

ast. Hún lét hófuðið hníga niður á öxl mfna og lá

örugg—ég mætti nærii segja unaðsamlega—í faðmi

mfnuœ; ofurlítið andvarp, sem 1/sti fróun og friði,

braust fram af vörum henn?r, hún lagði aftur augun;

hún var ánægð.

Jæja, ég lagði af stað; og ég ætla ekki að sk/ra

nákvæmlega frá hugleiðingum mfnum um leið og ég
hóf ferð mína með hana í faDgmu. Það, sem ég
hefði átt að hafa bug&nn við, var, að komast klak*

laust yfir klettabrúna, og ef ég hefði purft frekara

umhugsunarefni, þá hefði ég getað brotið heilanu um,

hvað bezt væri fyrir mig að taka til bragðs pegar ég
kæmi í útganginn á göngum pessum. ímyndið yður

pá, að ég hafi haft hugann við pað sern ég átti að

hugsa um.

,,Hreifið yður ekki hið rainsta á meðan ég er á

brúnniu
,
sagði ég við Phroso. „Brúin ei ekki breið.

eins og pér jitiðu .

Húo hreifði höfuðið svo'dtið, eins og til að hag-

ræða pví enn betur á öxl minni, og var p*ð eina ó-

blýðnin gegn boði mínu, pví hún lá grafkyr í faðmi

mínum að öðru leyti. X>að var líka hepni; pví pað,

að fara yfir brú pessa í myrkri með konu í fanginu^
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var hlutur sem ég ekki hefði gert mér leik til að

gera. Hvað sem því líðar, pá komst ég jfir brána;

klettaveggirnir drógust samaa aftur, og ég fann að

gólfinu í göngunum hallaði undan fæti.

„Eru göngin nokkurn veginn bein eftir f>etta?* c

sagði ég við Phroso, pegar yfir brúna var komið.

„Ó, já, alveg bein; pér getið ekki vilst í þeim“,

sagði Phroso, og andvarpaði síðan ofurlítið, en á-

nægjulega. Ég býst ekki við, að ég hafi baft mikið

hlátursefoi, en ég hló ofar mjúklega og lágt, og ég
ætlaði mér ekki að láta Phroso ganga.

„Eruð pér ekki orðinn preyttur?* 4 spurði Phroso

mig eftir litla stund og lauk upp augunum eitt

augnablik.

,,Ég gæti borið yður til eilífðar íC
,
sagði ég.

Phroso brosti um leið og hún lét augnalokin

síga niður aftur.

I>rátt fyrir yfirlýsingu Phroso um, að göngin

væru alveg bein, pá voru margir krókar og sveigir

á þeim, svo ég varð oft að spyrja hana til vegar.

Phroso leiðbeindi mér umsvifalaust og óhikað. Hún
var auðsjáanlega vel kunnug leiðinni. I>egar ég
hafði orð á pessu við hana, f>á sagði hún: „Ó, já, ég
hef oft farið pessa leið. Göngin koma út í svo fall-

egan hellir niður við sjóinn“.

,,I>au koma pá ekki út á sama stað sem vinir

mínir komu út úr þeim? 4 sagði ég.

„Nei, pau koma út meir en eina mílu frá peim

stað“, sagði hún. „Við hljótum nú að vera komin
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nærri út í hellirinn. Eruð þér ekki orðinn þreyttur,

lávarður minn ?44

„Ekki hið allra minsta<{

,
svaraði ég, og Phroso

lét sér lynda þetta svar mitt.

Fað skaðar samt engan J>ó ég játi nú, að ég var

orðinn preyttur, ekki J>ó eins mikið af að bera

Phroso eins og af áreynslunni, er ég hafði mætt nótt-

ina og daginn fyrir; þess vegna gladdist ég mjög
þegar ég sá birtu dansa fyrir augum mér við endanD

á löngum, beinum kafla í göngunum. í>að hallaði

nú mikið undan fæti; og brátt heyrði ég sjávarhljóð,

er virtist bjóða okkur velkomin út í hið hreina loft

og birtu veraldarinnar fyrir utan; J>ví dagur var

runninn fyrir stundu pegar við komum fram úr hin-

um J>iöngu göagum. Birtan, sem ég sá fram undan

mér, var rauð af geislum hinnar n^uppkomnu sólar.

„Æu
,
sagði Phroso áuægjulega, „ég heyri sjáfar-

suðuna. Ó, ég finn lyktina af sjónum. Og, lávarð-

ur minn, lítið á birtunah 4

Ég leit burt frá birtunni, pótt gleðilegt væri að

sjá hana, og horfði á andlit hennar, er hvíldi rétt við

vanga minn. Ég gat nú fyrst séö petta andiit glögt.

Augu okkar Phroso mættust. Ofurlítill roði breiddi

sig um kinnar hennar, en hún lá grafkyr og horfði á

mig; og svo sagði hún með blíðlegri, lágri, mjúkri
röddu

:

„Dér eruð mjög J>reytulegur. Látið mig nú
ganga, lávarður mihn c ‘.

„Nei, við skulura nú halda áfram svona áfangann
á 9ndau

,
ssgði ég.
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AfaDgastaðurinn var í n&nd. Fimm mínútum

seinna komurn við þangað sem klettaveggirnir slógu

sér út aftur; stígurinn breikkaði og breyttist í grýtta

fjöru; klettarnir fyrir ofan höfuð okkar mynduðu
hvelfingu; við vorum í dálitlum heili, og öidurnar

veltu sér mjúklega að og frá malarkambinum inni í

hellrinum. Mynni hellisins var mjótt og lágt, svo

iágt, að pað voru ekki meira en tvö tii pr|ú fet frá

klettunum yfir mynui hans niður að sjónum; f>að var

að eins nægilegt piáss fyrir bát &ð íara inn og út um
mynnið. Phroso stökk niður úr fanginu á mér og
breiddi hendurnar út á móti dagsljóainu.

„Ó #

,
að við nú aðeios hefðum bát! tw hrópaði ég

og hljóp niður í fl^ðarmálið.

Var nú.óhepni okk&r á enda og h *mingjan farin

að bro3a aftur til okkar? Þetta virtist vera svo, pví

ég hafði varla slept orðinu pegar Phroso klappaði

saman lófunum og hrópaði:

„Bátur! Hér er bátur, iávarður n inna . Ög
svo stökk hún til mín, greip hönd mína, og augu

hennar tindruðu a f fögnuði.

E>etta var satt—mér tii mikillar undrunar v&r

petta satt! Góður, sterkur, botnbreiður, smár fiski-

bátur var parna, honum hafði verið brjfnt í fjörunni

inni í heUrinum og árarnar lágu í honuro. Hvernig

stóð á að báturinn var parna? iæja, ég eyddi eng-

um tíma í að hugsa um pað; augu mín mættu augum
Phroso, og ánægjan l/sti sér á andlitum okkar beggja.

Gleðin yfir pessari hamingju okkar yfirgnæfði ait
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annað. Ég held að við höfum á pessu augnabliki

gleymt f>eim hræðilegu atburðum, sem skeð höfðu

fyrir auguin okktr, sorginni yfir skilnaðinum, sem,

f>ó alt færi sem bezt, lá fyrir okkur. Ég hélt utan

um báðar hendur hennar; við vorum eins sæl eins og
börn, sem heppilega hafa byrjað eitthvert skáldsögu-

legt æfintýri—prinz og prinzessa á kræklingsskeljar*

bát sínum á töfrasjó.

„Er f>etta ekki undursamlegt? 44 hrópaði Phroso.

„Ó, lávarður minn, alt gengur vel fyrir vður. Ég
held að guð elski yður, lávarður minn, eins mikið

eins og

—

<c

Hún pagnaði og kafroðnaði. Hin djúpu augu

hennar, sem höfðu tindrað af fögnuði og kæti, litu j

nú niður fyrir fætur hennar. Hún losaði hendur

sínar og lét p>ær síga niður.

„—eins og mærin, sem bíður yðar hirmrn megin

við sjóinn elskar yður, lávarður minna
,
sagði hún.

Ég veit ekki hvernig á f>ví stóð, en orð Phroso

leiddu fram fyrir hugskots-sjónir mínar mynd af

Beatrice Hipgrave, par sem hún gehgi glöð braut

sína 1 sarakvæmislífinu 1 London—eða var hún nú

komin út á eitthvert höfðingjasetrið úti á landinu?

—

án þess að eyða mjög mörgum hugsunum á hinn

flónska mann, sem hefði farið til hinnar hryllilegu

eyjar. Myndin er Pbroso virtist sjá af henni, sem

konu er biði eftir unnusta sínum—sorgbitinni af pví

hann kæmi ekki— s1ó með beisku gfcmm á strengi

kýmniseðlÍ3 míns. Phroso ?á að ég brost’; augu
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pað. Ég svaraði ekki spurningunni, heldnr sneri

mér frá Phroso og gekk pangað sem báturinn var.

„Ég býst við íC
,

sagði ég hálf kuldalega, „að

petta sé bezta tækiíærið, seai við höfuœ, til að kom-

ast burt?* c

„E>að er eina tækifærið, lávarður minn cc
,
svaraði

hún; en augu hennar voru enn vandiæðaleg og rödd

hennar var nærri skeytingarleysisleg, eios og að pað,

hvort við slyppum burt, væri ekki framar málefni

sem lægi heani pyngst á hjarta. Ég gat ekki sagt

neitt tii að fræða Phroso; pó mig langaði til að af*

neita „mærinni sem biðlíC
,
mátti ekki eitt einasta orð,

er feldi hana í áliti, koma fram af vörum mlnum.

„Viljið pér pk eí'ki fara upp í bátinr.? c sagði ég
„Júu

,
svara' i Phroso. Gleðia var horfin úr

rÖddu henoar og úr angum hennar.

Ég bjálp iði henni upp í bátinn, og síðan ytti ég
honum á flot; £>egar hanti var kominn vel á flot, þarna

inni 1 hellrinum, fór ég sjílfur upp í h.írn og tók

árarnar. Phroso sat nú pegjandi og föl á litla pall-

inum á skut bátsins. Ég dyfði áruc-um í sjóinn og

báturinn fór af stað. Það voru ekki neœa góð tvö

áraitog fram að hellismu^nsnum og komumst við

kíaklaust út úr bonum. Ég fann, að sólin ske n á

báls minn rneð hinum litla njorgun-varnv» sínum; pað
er pægil^g tilfinring, og eykur marmi bug og dug.

„0, hvað gott er að korriH út á sjóícn og utdir
bext ]oftcc

,
s«?gði Phroso. „Og pað er gott að vera

fxjáls, láv&rður minnu .
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Ég leit á hana; sólin skein nú í augu hennar, og

bjarminn í peim virtist kveykja í mér. Ég gleymdi

—nokkru, sem ég hefði átt að mnna. Ég hvíldi ár-

arnar eitt augnablik, beygði mig áfram og sagði

með lágri röddu:

„Já, vera frjáls og vera saman, Phrosou .

Aftur fiaug roðinn skyndilega í kinnarnar á

Phroso, augu hennar tindruðu aftur af gleði og hið

óviðjafnanlega, ótemjanlega bros kom á varir henn-

ar; ég rétti út hægri höndina, og hönd Phroso laum-

aðist feimuislega út til f>ess að mæta hönd minni.

Jæja— eDgillinn sem ritar niður gjörðir manDaDna

hefur vissulega litið burt!

Dannig vorum við rétt fyrir utan mynni hellis-

ins; f>verhníptur klettur hóf sig upp frá fjörunni til ^
vinstri handar; hann var slóttur að ofan og náði um
4 fet upp fyrir höfuðin á okkur. Og rétt pegar

hendur okkar nálguð st, og augu okkar—pessir

skjótari sendiboðar—mættust, f>á kom o*an af klett-

inum hlátur, lágur hlátur, s^m ég pekti veh Ég
held að óg hafi ekki litið upp; ég horfði enn á Phroso.

Roðiun hvarf úr kinnum hennar, f>ar sem ég horfði á

hana, ótti iýbti sér í augum hennar og varir hennar

titruðu af skelfingu. Ég las hina sönnu orsök ótta

Phroso í andiiti hennar.

„Þetta er nú mjög fögur sjón! En hvað hafið

pé* gert við Constantine frænda yðar?*^ spurði Mour-

aki pasja, sem stóð uppi á kleítinum.

G Idran hiíði pi tvöfaldan kjaft, og við höfðum
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sloppið frá Constantine einungis til að lenda í klðn*

um á herra hans. I>etta var svo líkt Mouraki; ég var

svo hissa en undraðist sarot svo lítið, fallið var svo

snögt, ósigur okkar svo skringilegur, að ég held að

ég hafi brosað um leið og ég sneri augum mínum frá

Phroso og leic á landstjörann.

Sg hefði mátt vita það, eins og pér skiljið 44
,

sagði ég upphátt.

XVIII. KAPÍTULI.

HINN ÓKUNNI VINUK.

Báturinn var enn á ofurlítilli hreifingu, sem af-

leiðing af hinu síðasta árartogi mínu, Sv7o hann fl&ut

hœgt og hægt fram hjá Mouraki, er stóð eins og

einhver stór sjófugl nppi á klettinum. Ég svaraði

ekki pessari mannvonzkulegu spurni^gu neinu

—

spurningin syndi ósvífnislega hvaða verk hann ætl-

aði að láta verkfæri sitt vinna. Ég gat brosað af

kýmnisblandinni beiskju, en í nokkur augnablik var

mér varnað máls. Phroso sat og horfði niður fyrir

sig og vafði hendurnar hverja utan um aðra; land-

stjórinn lét sér nægja, að svara brosi mínu með brosi.

Bátinn okkar bar fram bjá klettinum, og þegar hann

kom fyrir hornið, varð fyrir ckkur annar stærri bátur,

sem fjórir af hermönnum Mouraki’s voru í, og sem
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höfðu lagt frá sér árarnar og sátu með riffiana í hönd-

unum; í undirforingja'Sætinu sat Demetri; það virtist

undarlegt, að hitta hann í þessum félagsskap. Einn

af hermönnunum greip utan umhnífiiinn á bát okkar,

sneri honum við og hratt honum upp að fjörunni.

Augnabliki síðar tók bátur okkar niðri við mölina,

og landstjórinn, sem stokkið hafði fimlega niður af

klettinum, stóð þar nú og beið okkar. Hugsanir

höfðu flogið í gegnum heila minn, óhemjulegar hugs-

anir um mótstöðu, um að gerasnögt áhlaup, \jóta

skotunum úr marghleypu minni, upp 4 von
, ^

ó 3n,

á mennina í hinum bátnum,—já, jafnvel að uier

Mouraki með óvæntu skoti. En alt petta

heimska; ég hætti við það, stökk úr bátnum u^n .

fjöruna, rétti Phro^o . höndina, hjálpaði henni ti

komast í land úr bátnum og leiddi hana upp á bre.

an og sléttan kleitastall; hún setti sig f>ar niðui

pegjandi, en hún leit til mín sorgbitnum og örvænt-

ingarftdlum augum. Svo sneri ég mér að landstjór-

anum og sagði:

„Ég er hræddur um, að f>ér \erðið að bíða einu

eða tvo daga eftir Constantine frænda. Ég hef heyrt

sagt, að líkamir dauðra manna skili sér ekki eins

fljótt út úr göngunum eins og lifandi mennu .

„Ó, ég ímyndaði mér að pað hlyti að vera ástæð-

an fyrir, að hann skilaði sér ekki aftur út úr göngun-
um! Þér fleygðuð honum niður í tjörnina?u sagði

Mouraki.
„Nei, ég gerði f>að ekkiu

,
sagði ég. „Kortes

vinur minn gerði f>að
u

.
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„I>eir duttu báðir niður í gjána tií samansu
,

svaraði ég.

„Hvað petta er pó sjónarleikslegtu
,
sagði Mour-

aki brosandi. „Hvernig stóð á, að þér létuð Kortes

reyna sig við hann fyrst?u

„Yður er óhætt að trúa, pví að J>að var óviljandi;

ég hafði engan ásetning í pá átt, að olla yður von-

brigðum, pasja“, sagði ég.

„Og potta eru afdrif peirra beggja!u sagði

Mouraki og brosti að hnittni minni.

„Þeir hljóta að vera dauðir báðiru
,

sagði ég.

„Fyrirgefið mér, pasja, en ég skil ekki leik yðar.

Við vorum á vaidi yðar í húsinu; til hvers er pessi

skrípaleikur? I>ví gerðuð þér ekki pá það, sem ég
b^st við að þér gerið nú? É

„Kæri lávarður minnu
,

sagði Mouraki, eftir að

hafa litið í kringum sig, til að fullvissa sig um að

enginn stæði á hleri, „samningarnir milli stjórnanna

verða að vera haldnir. í gær höfðuð pér ekki fram-

ið afbrotin, sem mér pykir fyrir að þurfa að segja að

þér hafið nú gert yður sekann í
u

.

„Afbrotin?u át ég eftir honum. „Þér skemtið

mér með þessu, pasjau .

„Ég sé ekki eftir að skemta yðurCí
,
sagði Mour-

aki. „Já, afbrotin að hjálpa fanga mínum—pessari

stúlku—að sleppa burt, og—jæja, dauði Constantine’s

er að minsta kosti málefni sem er pess virðijað rann-

saka það, eða er ekki svo? I>ér kannist við pað? Mað-
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urinn var auívitað fantur, en maður verður samt að

fara eftir lögunum, kœri Wheatley minn. Þar að

auki—u Hann |>agnaði eitt augnablik, en bœtti

síðan við: „I>ér megið ekki sjá ofsjónum yfir, að ég
hafi mína skemtun líka. Éor fullvissa yður um, að

gleði yðar yfir að finna bátinn, sem ég lót fara með
inn í hellirinn yður til pæginda, og hinn hrífandi

leiksviðs-atburður, sem ég truflaði, oili mér óendan-

lega mikillar skemtunaru .

Ég svaraði þessu engu, en hann hélt áfram og

sagði:

„Ég var viss um, að ef—jæja, ef Constantine

tækist ekki að fremja hinn síðasta glæp sinn—þér

takið eftir hvað ég segi, kæri lávarður minn?—að þá
munduð pér leita í göngin, og pess vegna fékk ég
pennan trygga mann, hann Demetri, til [>ess að vera

leiðsögumaður minn, og hann kom okkur hingað

mjög pægilega. Satt að segja höfum við beðið hór

eftir yður alManga stund. Phroso hefur auðvitað

tafið fyrir yðuru .

Háð og spaug Mouraki’s hafði í sjálfu sér engin

áhrif á mig í f>á átt að gera mig reiðan. Ég fann

sjálfur, að óg var algerlega rólegur og var reiðubú-

inn til að kastast á við hann hnífilyrðum og glettni. En
pað var eitt einkenni á tali hans, sem hugur minn

festi sig við og ég áleit athugavert; og petta var hin

blábera hreinskilni hans. Hann hafði sagt mér hreint

og beint, að hann hefði fengið Constantine til þess

að reyna að myrða mig, látið hreint og beint uppi við
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mig bragðið, sem hann hafði beitt til pess að fá sök

á hendur mér. Við hverja mundi nú annar eins

maður eins og Mouraki pasja láta annað eins og

þetta uppi? Auðvitfið við pá menn—og við enga

aðra menn en þá—sem hann vissi að mundu ekki

geta sagt eftlr honum. Og það er til máltæki, sera

gefur í skyo, að það sé einungis einn flokkur manna

sem segi ekki eftir—dauðir menn. X>etta var ástæð-

an fyrir, að ég lagði þýðingu 1 hreinskilni land-

stjórans.

Ég held að Mouraki hafi fylgst með hugsunura

mínum, með hinu undrunarsamlega skarpa viti sínu

og gáfu til að sjá inn í hugskot annara; því hann

brosti aftur og sagði:

„Mér er sama pó ég sé hreinskilinn við yður,

kæri Wheatley minn. Ég er viss um, að f>ér notið

ekki pær lltilfjörlegu játningar, sem ég kann að

virðast gera, gegn mór. Hve hnugginn pér hljótið

pó að vera útaf afdrifum veslingsins hans Kortssar

vinar yðar!“

„Við mistum sinn vininn hver í morgun, pasjaa
,

sagði ég.

„Constantine? Ó, já, pað er sattu
,

sagði Mour-

aki. „Samt sem áður—hann er eins vel kominn þar

sém hann er—alveg eins vel kominn par sem hann

er“.

„Hann mun heldur ekki geta notað hinar lítil-

fjörlegu játningar yðaru
,
sagði ég.

„Hvað fimur pór eruð pó að grípa meiningu
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orða minna, kæri lávarður minn!u sagði Mourakio

„I>að er sönn anun að tala við yðjru . En svo sneri

hann sér skyndilega frá mér og kallaði til manna
sirína. I>rír af þeim komu tafarlaust í land úr bátn-

um. „I>essi gentle-maður“, sagði hann við pá og

talaði nú hratt og með bjððandi röddu, um leið og

hann benti á mig, „er í gæzlu ykkar. Látið hann

ekki hreifa sigu .

Ég seitist niður á stein, og stóðu hinir prír varð-

menn 1 kringum mig. Landstjórinn hneigði sig of-

urlítið fyrir mér, gekk ofan þangað sem Phroso var

og fór að tala við hana. Ég ímyndaði mér það að

minsta kosti, en ég heyrði ekkert af £>ví, sem hann

sagði; bak hans sneri að mér og hann huldi Phroso

fyrir sjónum mínum. Ég tók upp vasaglas mitt og

fékk mérsopa af brennivíns-blöndunni, sem í f>ví var;

þetta var lélegur morgunverður, en ég átti ekki kost

á öðrum.

Hingað til hafði fjórði hermaðurinn og Demetri

verið í bátnum, en nú komu peir einnig í iand og

brýndu bátnum í fjörunni; svo sneru peir sér að

minni bátnum, sem landstjórinn hafði lagt okkur til í

illgirnislegu gamni, til f>ess að gera ósigur okkar

enn tilfinnanlegri. Hermaðurinn tók á batnum og

bjó sig undir að draga hann upp í fjöruna; en Dem-

etri sagði þá eitthvað við hann—hvað pað var, gat ég
ekki heyrt—og ypti öxlum. Hermaðurinn kinkaði

kolli, eins og að hann væri samþykkur pví sem

Demetri sagði, og svo létu f>eir bátinn vera kyrran á
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fioti, J>ar sem hann var, en bun iu hann einungis við

hinn bltinn með reipi. Síðan gengu peir upp að

klettunum, og settu sig niður skamt frá mé * ;
Demetri

tðk upp úr vasa sínum stórt brauðstykki, dró langan

hnif úr skeiðum til að skera brauðið með, og fór síð-

an að eta pað. Ég horíði til Demetri’s, en hann

forðaðist að líta í augu mín og horfði í allar aðrar

áttir en pangað, sem ég sat.

Alt í einu stukku hinir prír menn, sem áttu að

gæta mín, á mig, par sem ég horfði á Demetri. Tveir

af þeim gripu sinn utan um hvem handiegg á mér,

áður en ég gat svo mikið sem hreift mig. Hinn

priðji stakk hendinni niður í brjóstvasann á treyju

minni og greip marghieypu mína. Svo stukku peir

burt frá mér og gripu riffla sína, sem peir höfðu lagt

frá sér, og miðuðu peim á mig. Petta skeði svo

skyndilega, að ég sat eins og maður sem fengið hafði

slag. I>á hrópaði einn af seggjum þessum til Mour-

aki’s og sagði:

„Yðar tign, maður pessi bar hendina að vasa

sínum—að pístólu sinni“.

„Hvað segið pér?“ sagði Mouraki og sneri sér

við. „Bar hendina að pístólu? Hafði hann pá
pístólu?“

Hermaðurinn hélt marghleypu minni upp sem

áfellandi vitni.

„Og reyndi hann að nota pístóluna?“ spurði

Mouraki, eins og hann væri bæði hryggur og forviða.

„Það leit út fyrir pað“, svaraði hermaðurinn.
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„Það er lygi; ég var alls ekki að hugsa um það“,

sagði ég. Ég var ákaflega gramur yfir pessum nýja

hrekk. Ég hafði ásett mér að berjast heldur til hins

síðasta, en að láta marghleypuna af hendi.

„Ég er hræddur um, að svo hafi verið sem her-

maðurinn segiru
,

sagði Mouraki og hrifti höfaðið.

„Fáið mér pístóluna, hermaður. Ég skal geyma
hana vel og vandlegau . t>að var sigurbjarmi í aug*

um hans, pegar hann leit til mín um leið og hann

tók við marghleypunni og sneri sér aftur að Phroso.

Ég var nú sannarlega varnarlaus í höndum hans.

Demetri lauk við að eta brauð sitt og fór að

verka hníf sinn; hann skygndi blað hnffsins með því

að draga það í hægðum sínum, en mjög innilega, á

lófa sinn, og reyndi bit oddsins á gómi pumalfingurs

síns. A meðan hann var að pes?u, iaula*i hann lágt

og ánægjulega fyrir munni sér. Ég gat ekki að

mér gert að brosa ekki, pegar óg kannaðist við lagið,

sem hann var að raula^ pað var gamall kunningi

minn, nefnilega lagið við ljóðin sem Alexander ein-

eygði orti við dauða Stefáns Stefanopoulosar, tveim-

ur öldum áður. Demetri skerpti hnífinn, Demetri

raulaði, o^ Demetri horfði út yfir hinn bláa sjó und-

arlega pankafullum augum. Ég kærði mig ekki

um, að fara neinum getum um, hvað Demetri kynni

að vera í huga á meðan hann var að raula, skerpa

hnlfinn og horfa út yfir sjóinn, sem umgirti eyjuna

er hann var fæddur og uppalinn á. Hugsanir Dem-
etri’s voru eign sjálfs hans. „Látum Mouraki líta
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eftir f>eim, ef pær eruv f>ess virði“, hugsaði ég með
mér.

Hana ná, ég hef gert þessa játningu eins greini-

lega eins og ég ætla að gera hana. Ég bygði J>ví

át úr huga mínum, hva3 Demetri kynni að vera að

brugga með sjálfum sér á meðan hann var að fægja

hníf sinn og raula Ijóð Akxanders eineygða.

Það leit út fyrir, að Mouraki áliti petta ekki

|>ess virði að gefa |>ví gaum. Hann var nú kominn

rnjög nærri Phroso, og beygði sig niður að henni par

sem hún sat á klettinum. Alt í einu heyrði ég, að

hún rak upp lágt angistar-óp og sagði „nei, neiu

með óttafullri rðddu; en Mouraki bryndi raustina dá-

lítið og sagði „já, já
u

.

Ég hlustaði -eins vel og ég mögulega gat; já, ég
meiia &ð segja hálf stóð upp af steininum, sem ég
sat á, og settist ekki niður aftur fyr en hermennirnir

ógnuðu mér með bíssustingjum sínum. Ég gat ekki

heyrt orðaskil, en ég heyrði að Phroso talaði 1 mjúk-

um bænarróm, heyrði, að Mouraki hló stuttan, harð-

neskjulegan hlátur, og svo varð f>ögn og Moural<:

ypti öxlum. Síðan sneri hann sér við, og kom f>ang

að sem ég var.

„Færið ykkur dáiítið fráu
,

sagði hann við her-

mennina, „en hafið auga á fanga ykkar, og ef hann

reynir að hreifa sig, f>á
—u Hann lauk ekki við setn-

inguna, sem í raumnni var nógu ljós án J>ess að form-

legri endingu væri bætt við hana. Síðan byrjaði

hann að tala við mig á frönsk n
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„Hollusta kvenna er fagur hlutur, kæri lávarður

minnu
,
sagði hann.

,
Þér eruð gæfusamur, að tvær

konur elska yður!u

„Þér hafið verið giftur tvisvar, minnir mig að

f>ér segðuð mér?u sagði ég.

„í>að er ekki algerlega hið sama, að vera giftur

og vera elskaður—að minsta kosti parf það ekki að

vera svou
,
sagði hann. „Dað er mjög líklegt að ég

gifti mig í priðja skiftið, en ðg er hræddur um, að

ég væri að smjaðra fyrir sjálfum mér ef ég héldi, að

miklar ástir fylgdu hönd konunnar. En, hvað sem

þessu líður, pá vildi ég tala um yður. I>essari mær,

sem hérna er, f>ykir svo vænt um yður, að ég álít að

hún muni giftast mér, sð eins til f>ess að sjá yður

borgið. Er það ekki átakanleg fórn?u

„Éqt vona að húu geri ekkert f>vílíktu ,
sagði ég,

„Jæja, petta er nú lítið annað en kurteis ósann-

indi ;c
,
sagði hann. „I>vT

í hín verður neydd til að

giftast mér hvort sem er. Ea hugmyndin, að fórna

sjálfri sér fyrir þann sem hún elskar, er konunni ætíð

fróunu .

Hann horfði stöðugt á mig á meðan hann gerði

f>essa athugasemd, og skemti sér við að athuga hvaða

áhrif hún hefði á mig.

„Jæjau , sagði ég, „ég ætlaði mér aldrei að gift—

ast henni. Ég er bundinn &' nari konu, eins og f>ér

vitið. I>að, að éir saofði p.ð ég ætlaði að eiga Phroso,

voru einungis önnur kurteis ösnnuindin, er ég faon

upp til þess að skaprauna vður, kæri pasja mianu .
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,jÓ, er því pannig varið?“ sagði Mouraki. „Nú*

f>að er verulega gaman að J>essuct—og hann hl<5 lágt*

Honum virtist ekki vera neiu skapraun 1 pví, að ég
hafði dregið hann á tálar 1 þessu atriði. Ég undraði

iBÍg dálítið yfir pví—pá. ^

„Við höfum vissalegau
,
hélt hann áfram, „lifað

í loftslagi sem fult var af kurteisum ésannindum.

I>annig voru pað til dæmis kurteis ósannindi, Wheat-

ley lávarður, að mér pætti fyrir að Constantine slapp

úr varðhaldinu 41
.

„Og pað voru önnur ósannindin, að yður væri

umhugað um að fanga hann afturu
,
sagði ég.

„Og priðju ósannindin voru, að yður langaði

ekki til að sleppa burt frá—gestrisni minni tc
.

„Og fjórðu ósannindin voru, að yður væri svo

ant um að vinir minir skemtu sér, að f>ér gerðuf yð-

ur sérlegt ómak til pess að útvega peim góð fiski-

miðu .

„Ójá, ójáu ,
sagði hann hlæjandi. ,.Og f>að

munu koma fyn ir enn ein kurteis ósannindi, kæri

lávarður rainnu .

„Ég held að ég geti gizkað á hver pau eruu ,

sagði ég og horfði í augu hans.

„E>ér eruð æfinlega svo skarpskygnu
,
sagði hann

með aðdáun.

„Dótt ég verði að játa, að ég get ekki gizkað

mér til upp á hár í hvaða mynd J>au verðau
,

hélt

ég áfiam.

„Jæja, hann Constantine, sem við syrgjum báð
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ir, hann, sem hafði svo mikla rejnsiu en svo lítið

ímyndunaratl, mælti með sóttveikinni. Hann sagði

mér, að pað væri vanalega ráðið hér á Neopalia-ey“.

„Konan hans heíur dáið úr pessari sóttveiki,

bjfst ég við?*‘ sagði ég. Ég held að ég hafi brosað

um leið og ég sagði petta. Þótt hættan, sem yfir

mér vofði, væri mikil, pá hafði ég enn gaman af að

skilmast við lsndstjórann.

„Ó, nei lt

,
sagði hann. „Þetta er yður ósamboð-

ið. Maður ætti aldrei að viðhafa ósannindi pegar

sannleikurinn dugir eins vel! Fyrst hann er dáinn,

f>á er sjálfsagt að segja að hann hafi myrt konuna

sína. Ef hann hefði verið lifandi, pá auðvitað—

“

„X>á hefði sóttveikin auðvitað verið banamein

hennaru
,
sagði ég.

„Öidungis réttu
,
sagði hann. „Vér verðum að

haga oss eftir kringumstæðunum; vitrir menn gera

það ætíð. Nú, hvað yður snertir-—u Hann beygði

sig niður að mér og hcifði iast í andlit mitt.

„Hvað mig snertir“, sagði ég, „f>á getið pér

kallað pað hvað sera þér viljið, pasja“.

„Haldið f>ér ekki, að hin misþyrmda föðurlands-

ást hér í Neopalia

—

?“ sagði hann eins og til að

preifa. fyrir sér og brosti. „I>ér keyptuð eyna—pér,

sem eruð útlendingur! í>að var mikil fíjótfærni.

£>essir eyjarskeggjar eru ófyrirlitnir náungar“.

„t>es'si ástæða hefði dugað ef Constantine hefði

vérið á lífi“, sagði ég. „En nú er pessi föðurlands-

vinur dáinn, pa?j i“.
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„Æ, j&, hann Constantine okkar er dáinn 4<
,
sagöi

Moaraki. „Ea þá eru aðrir. Hér er til dæmis maö-

ur, sem ég ætti að láta hengjau .

„Ó, er pað mðgulegt?* 4 sagði ég. Augu mín

hvörfluðu |>angað sem Demetri sat raulaodi, og fægði

hníf sinn.

„Og hefur vissulega ekki uunið sér til lífs með
því einungis að vísa mér leið, svo ég gæti hitt vður

hér pennan morgun, pó ég meti f>að nokkursu .

„Eigið f>é: við Demetri?* 4 spurði ég skeytingar-

íeysislega.

„Ná, jæja, Demetri44
,
sagði Mouraki bro3andi,

„Hann er maður, sem er íijétur til að taka sönsum 44
.

Upp yfir þetta tal okkar m ritti heyra hið mjúka,

ánægjulega raul Díuietri’s. L'indstjérinn heyrði pað
t

„Ég lét hengja bróður hans fyrir premur árum

síðanu, sagði Mouraki.

„Ég veit að þér gerðuð þiðu
,
sagði ég. „t>&ð

lítur út fyrir, að pé: hifið gert ýmsa einkennilega

hluti fyrir premui árum síðan tc
.

„Og hann raulaði þetta sama lag á leiðinni tí!

gálgans44
,
sagði Mo iraki. „t>ekkið pér lagið? ;c

„Já, ég pekki það mjög vel, pasjacc
,

sigði ég.

,
t>að var eitt af hinu allra fyrsta, sem ég heyrði hér

í Neopalia,; f>að verður ef til vill^ eitt af hinu síðasta,

sem ég heyri hér cc
.

„I>að, að hann raular petta lag, gerir litlu ósann-

indin mín, er ég mintist á áðan, injÖg líkindaleg 4
",

sagði Mour&ki.
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„I>að verður vafalaust mjög mibilsverð staöfest-

ÍDg 4 sagði ég.

Landstjérion gerði engar frekari athugasemdir í

nokkur augnablik. Ég horfði fram hj4 honum og

fram bj\ hinum fjórum hermönnum—pví sá, sem

eftir hafði orðið 1 bátnum, var nú kominn til félaga

sinna

—

til Phroso. Hún hallaði sér upp að stórum

steini og horfði andlitið til himins, en augun voru

aftur. Ég held að pað hafi verið liðið yfir hana, eða

J>4 að hún hafi verið hálf-meðvitundarlaus. Mouraki

tók eftir pví hvert ég horfði.

„Horfið vel 4 hana, notið tíma yðar velu
,
sagði

hann með grimdarlegri röddu. ,,X>ér hafið ekki

langan tíma til að gleðja yður við að sjá hanau .

„Éjt hef eins langan tima til þess eins og guði

kann að þóknast að t;efa mér ‘, sagði ég. „Hvo ki

pér né ég vitum hvað leDgi pað kann að verðau .

„Ég get gizkað 4 paðu
,
sagði Mour&ki, og pað

kom rólegt bro3 4 andliti hans í staðinn fyrir reiði-

svipinn, sem var 4 pví 4ður.

Já, pér getið gizkað 4 paðu
,
sagði ég.

Hann stóð kyr og horði 4 mig í nokkur augna-

blik. 3vo sneri hann sér fr4 mér og gekk burt.

Um leið og hann gekk fram hj4 hermönnunum, sagði

:ann eitthvað við p4. Ég f4 að peir brostu. Það er

enginn vafi á, að hann hafði útvalið mennina til pess

að vinna petta verk og að hann gat reitt sig 4 pk.

Litla víkin, sem við vorum í, var umgi;t pver-

iiDYptum klettum, nerna 4 einura stað, Þar var mjó
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akora eða gil upp í J>á;
par var ekki mikill bratti,

beldur líðaudi brekka neðan úr fjörunni upp í gibð.

Demetri sat einmitt í brekku pessari, og J>egar land-

stjórÍDn var búinn að skemta sér á minn kostnað eins

lengi og hann lysti, gekk hann paogað sem D ^metri

sat. Demetri stökk strax á fætur, og hneigði sig

fyrir Mouraki með mestu virðingu. Landstjóriim

benti honum að koma næ r
,
og fór að taia við hann.

Ég sat grafkyr á sama stað, sem ég hafði verið,

ucdir bissustingjum hermannanna, er sneru andlitun-

um &ð mér, en bökunum &ð herra sínum. Ég bafði

ekki augun af Mouraki og Demetri, sem stóðu í

brekkunni og töluðu samao; og J>að var mikill hug-

ar æsingur í mér. Samvizkusemi óoáð&ði mig ekkí

framar; Mouraki sjáifur hafði gert alt pessháttar

heiraskulegt. Ég ks mfna einu lífsvon í vali eða

dutlungum hins óstyriláta, geðríka vdlimanns—harm

rar lítið ann&ð—sem stóð frammi fyrir landstjóran-

jm auðrojúkur og niðuilútur, með hnífinn dinglardi

í hendinni. Detta var maðurinn; sem Pan*yiot& hafðí

tvlað um svo leynilega; bann var pessi v !

nur, s*m ég
átti „fram yfir |>að sem ég vissi a£u

;
blóðhefndar-

hugur h&ns til iandstjórans, heift bsns og batur til

Mouraki var bin eina lífsvon mln., Dað var í sarn-

leika einungis vqd, j>ví hermennirair gátu drepið

mig á hverju augnabliki. En J>að var sarnt von, < g
ég hafði enga aðra. I>ví ef Mouraki vann Demetri *

8Ítt mál með loforðum og rnútum, eða hræddi har o

til að gera vilja sinn, Já inundi Demetri velja léitari
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kostinn—þann kostinn, sem engin áhætta fylgdi og

hafði ekki dauða sjétifs hans í för með sér, eins og

árás á landstjórana f>7Ínær vaíalaust mundi hafa,

Mundi hann verða hygginn og snúast á rnóti hinum

einmana, varnarlausa manni? Eða mundi heiftin,

seci hann hafði borið svo lengi i hjartanu, gera hann

algerlega hirðulausan um afdrif hans sjálfs og setja

hann gegQ Mouraki? Ef svo færi, ef h^nn veldi
J>á

leiðina, þá var ean vonar glæta. Ég rendi augunum
snÖggvast þangað sem Phr030 lá, hreifingarlaus og

náföl
; ég )ei t á iitla bátinn, sem flaut rétt við fjöruna

(pví hafði I) >metri ekki dregið hann npp í fjöruna?);

ég leit á reipið, sem hanu var bundinn með við hinn

bátiuD; éí^ u ældi vega'engdina v illi mín og litla

bát^ins með augunum; ég stakk hendinni niður í

Veyjuvasa minnog tókstað taka opinn sjálfskeiðing

miau, sern r ú var eioa vopnið er ég hafði.

Mouraki talaði og brosti; hann gerði engar

bendingar, en ég sá, að hann gaut augunum í áttina

til mía; augu I)*imetn’s fylgdu augum landstjórans

eftir eitt augnablik, ea hann vildi ekki hvíla pau á

andiiti mínu. Landstjórinu byrjaði aftur að tala;

Demetri hristi höíuðið, og f>að kon. lokkandi og vrn-

gjarnlegt bros á andiit Mouraki’s; Demetri leit f

kriogum sig, eios og hann óttaðist eitthvað. Mour-

aki tók utan um handlegg hans og p^ir gengu nokk-

ur skref npp brekkuna, svo að samtal peirra yrði enn

heimulegra; eu var f>að augnamið peirra beggja?

Dernetri hristi enn höfuðið. Brosið hvarf af a dlki
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Mouraki*s, munnur hans varð harðneskjulegur, aucru

hans köid sem stU ogr reiðisvipur kom á andlitið.

Hann talaði nú auðsjáanleg i í stnttum, b adskum setn-

ingum, oof f>að sást h^emi^ varir hans skruppu sam*

an þegar hann var búirin að segrja f>að, sem honura

bjð í brjðsti. Demetri virtist biðja vægðar, harm

var ðrðlegrur, hann steio1 fyrst þungrt í annan fðtinn,

opf svo í hinn; ha?m hopaði á hscl fyrir hinum ráðrfka

manni, eins ogf h«nn vildi forðast hann og vildi fecr-

inn sleppa burt frá honum. Mouraki vi!di ekki láta

Demetri sleppa ogr fylgdi honum eftir spor fyrD spor.

E>annigr fjarlægðust þei- migf að minsta kosti 30 fet 1

viðbðt. Heift ogr fyrirlitning blossaði nú í and iti

Mouraki’s; hann lyfti upp hendinni osr barði kreptum

hnefanum niður í lðfanu á hinni. D-3metri rétti út

bendina, rrðtmælandi eða biðjandi. Landstjðrinn

stappaði niðnr fætinum. Tjátbragð hans bar engan

vott ura vægð.

Augrú mfn preyttust af að horfa svo lengi og fast

á sama hlutini. Tilfinuing mín var eins og f>es5,

sem lengi hefur starað á bjart, hvítt ljð3, og sem
f>
ið

töfrar paonig með birtu sinni, að hanu h'rorki d * p 1 a

r

augunum né iítur undan, f>ðtt hann verki í [>uu af

birtunni. Hinir tveir menn urðu ðglðgfgir og eios

og 1 þoku. Ég nuddaði augun með hnúunum, til

pess að hreinsa sjðnina, og starði svo aftur. Já, f>eir

voru dálítið fj-er, dálítið fjæi en pegar ég leit ef

J>eim. E>að gat ekki verið af tðmri hendin^u og

óafvitandi, að Demetri hðrfaði þannig stöðugt undaa
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spor eftir spor, ög teygði landstjórann f>annig á eftir

sé'* lengra og lengra burt. Nei, hann hlaut að hafa

einhverja fyrirætlun 1 höfðinu, og pegar ég sann-

færðist um pað, barðist hjarta mitt af villimaunlegri

gleði—af gleði yfir tækifærinu, sem himininn pannig

virtist ætla að gefa mér tii að sleppa, já, og af þorsta

í blóð mannsins, sem ég hafði svo stóra sku’d. á móti

fyrir ranglætið, er hann hafði sýnt mér. Og þar

sem ég starði þannig, sendi Demetri mér skeyti með

augnnum — augnatillit, sem varaði ekki nema brot

úr sekúndu og varla var merkjaniegt. Eq ég las

skeytið samt, og skildi hvað pað þýddi. Ég sat

grafkyr í sama stað, en sérhver vöðvi í iíkama mínum
var haiður og streDgdur og reiðuhúinn fyrir stökkið,

sem ég vissi að fyrir mér lá, og sérhver taug í mér

litraði af niðu^bældri geðshræringu, sem virtist ætla

að gera út af við mig. Nú! Nú! Átti það nú að

ske? Ég var kominn á fremsta hlunn með að hrópa

upp: „StÍogiðf tc En ég hélt orðinu til baka og

starði. Og hermennirnir studdust fram á bissur sín-

ar, yrtu hv?r á annan við og við, geispuðu annað

veifið, preyttir ápe3su leiðinlega verki sínu, og brutu

kiilann um, hvenær hans tign, landstjórinn, mundi

lofa peim að fara heim aftur; peír veittu því enga

eftirtekt, hvað var að gerast í brekkunni að baki

peirra.

Ab, pað kom nú breyting. Demetri var hættur

að malda í móinn, og hörfaði ekki undan fr&mar.

Reiðiávipurinn hvarf af andliti Mouraki’sn og h&nn
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brosti aftur af ánægju og eins og sarapykkjandi.

Demetri rendi augunum til mía ailra snöggvast.

Mouraki talaði aftur, og Demetri svaraði honum.

Ég leit á hormennina eitt augnablik; f>eir voru enn

drungalegri og athyglisminni en^áður. Ég leit aftur

á mennina í brekkunni. Mouraki gekk fast upp að

Demetri, lyfti hendinni upp yfir öxi hans og klappaði

á bak honum, sem viðurkenningarmerki um, að hann

væri nú ánægður með hann, sem hiyðin og góðan

pjón.

„Nú skeður pað!u hugsaði ég með mér — já, ég
held að ég hafi jafnvel sagt orðin, pó f>au heyrðusí

ekki— dró fæturna að mér Og greip utan um hnífinn

í vasa mínum. „J§, pað hlytur að ské nú!u

v Mouraki klappaði og hló, og var auðsjáanlega

að hæla Demetri, sem beygði niður höfuðið. Ec
hinn langi, brúni, liðlegi og nak'ti hægri armieggur

j)emetri’s,sein hafði hangt svo leagi aðgerðalaus niður

með síðu hans — armleggurinn, sern sú höudin var

á er hélt á hinum mikla hníf, sem hann hafði skygns

svo innlega og prófað oddinn á svo nákvæmlega —
armleggurinn fór að skríða nijög hægt og varlega

upp með síðunni. Hdnn bognaði um olbogano,

han?x stanzaði eitt augnablik eftir pessar leynilegu

hreifingar. En svo hóf höndin sig með eldingar-

hraða upp yfir höfuðið á Demetri,hn!fsblaðið tindraði

í sólskininu, höndin rendi sér niður og geislarnir af

hinu skínandi stáli köfauðu í líkama Mouraki’s.

Landstjórinn r&h upp snögt hljóð, er lýsti undrun.
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ðtta og sársauka, hann riðaði eitt augriablik á fótun

um, og féll síðan flatur áfram á hina grýttu jöru.

En Demetri hrópaði hátt: „Loksins, guð minn, loks-

insíu Og svo hló hann hátt.

•

%

XIX. KAPÍTULJ.

ARMENÍtJ-HUNDURINN

!

Dsuða-ópið, sem Mouraki pasja rak upp undan

hÖgginu af hinum hefnandi hnff Demetri’s, kom okk-

ur ðlium í hre’fingu, eins og pað hefði snert fjöður í

okkur. Hljóðið vakti hermennina af letiuóki peirra

og mikil undrun i/sti sér 1 andlitum peirra, en undr-

unin breyttist á einu vetfangi í grimda lega geðs-

hræringu. Phrose rak upp hljóð og stökk á fætur.

Ég stökk pangað sem litli báturinn var á floti, bund-

inn við hinu, með hnífinn í hendinni. Hermennirnir

hirtu ekki um hinn vopnlausa íanga sinn, heldur

sneru sér við, ráku upp reiði-Öskur og putu eins og

vitstola menn uj p brekkuna pangað, sem Demetri

stóð og benti með hníf sfnum upp í loftið. Reipið

fór strax 1 sundur und*n egginni á hníf mínum.

Phi'oso v»r samstundis komin að hlið mér; að augna-

bliki liðnu vorum við komin npp í bátinn; ég ýtti frá

landi og tók til ára. Var pessi maður, hann Demetri,

vinur mirm, bandamaður minn, meðsekur mér, eða
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hvað maður vildi kalla [>að? Ég horfði npp í brekfe-

hna og sá, að Demetri stóð par enn yfir líki Mourak*

i
?
s á meðan hinir fjórir hermenn J>utu þanorað. Ég

gat ekki sampykt verk hans; ’en ég hafði ekki hindr-

&ð að hann fremdi það; ég mátti ekki fl/ja burt nú.

É» rétti Phroso árarnar. En hún hafði gfizkað sér til

hvað ég hafði í hycrorju
;
hún fleygði sér í fangið á

mér og vafði handleggjunum utan ura mig og hróp-

aði: „Nei, nei, lávarðar minn! E>ér megið pað

ekki, lávarður minn! u Ast hennar veitti henni

undra-afl, svo ég gat ekki losað mig frá henni 1

nokkur augnablik, heldur var eins og viðjum bund-

inn í örinum hennar.

En pessi augnablik, sem hún tafði mig, nægðu.

I>au voru endirinn, lokin á hinum grimmilpga sjónar-

leik, er fór frara parna í gr/Uu brekkunni, endirinn

á f>ví tækifæri, sem ég kann að h^fa haft til »ð hjálpa

Demetri. E>ví hann reyndi ekki að verja sjálfan sig.

Hann stóð eins hreifingarlaus eins og líkneski, þarna

sem hann var korainn, hélt hnífnum upp í loftið og

bros var enn á vörum hans eftir hláturinn. Höfuð

Phroso hcé niður á öxl mína; bún vildi ekki sjá hvað

var að gerast. En það dró augu mín að sér ómót-

stæðilega. E>að glampaði á bissustingi herraannaana

um leið og f>eir ráku pá á kaf í líkama DemetrPs.

H»nn hneig til jarðar stynjandi. Hermennirnir kiptu

bissustingjum sínum að sér, og ráku pásvo aftur og

aftur í hinn fallna mann. Demetri var nú sundur-

stungið lík, en hermennirnir héldu áfram að stinga
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af að horfa á pessa sjón; en samt gat ég ekki annað

en horft á hana, p>angað til peir hættu loks oét stóðu

kyrrir eitt augnablik yfir hinum tveimur llkum og

horfðu á pau. Dá losaði ég arma Phroso atan af

mér; hún hné niður á skutpallinn; ég ték aftur til

áranna, og reri burt af öllum kröftum. Ég vissi ekki

hvert við áttum að fara eða hvaða bjálpar við gátum

vænzt; en f>að kom einhver óstjórnleg löngun }fir

mig að komast sem fyrst burtu frá pessum stað, og

par sem ég reri parna af öllum kiöftum var ég minna

að hugsa um líf mitt og frelsi, en að komast sem

lengst burt frá hinni hryllilegu sjón.

„Þeir hreifa sig ekki“, sa^ði Phroso lágt; hún

haf^i r ú snúið sér frá mér og horfði upp í fjöruna.

„Deir standa kyrrir. Róið, lávarður minn, róiMu

Svo liðu nokkur augnablik. Ég reri af öllum

kröftum. Pbroso v&r milli mín og b^ekkunnar, svo

ég gat ekki &éð hvað J>ar var að gerast. £>á sagði

hún rftur með lágri og ákafri röddu:

„Nú hreifa f>eir sig; peir eru nú á leiðinni niður

í fjöruna. Ó, lávarður minn, peir miða nú bissum

sínum! a

„Guð hjálpi okkur“, sagði ég í hálfum hljóðum.
„Bevgið yður niður í bátnum; djúpt niður i honum;
eins neðarlega og pér getið. Beygið yður enn meira
niður! a

„ó, einn peirra kipti upp bissuhlaupunum fyrir

hinum, og nú eru f>eir að tala samanu
,
sagði Phroso.

„I>vl skyldu f>eir ekki skjóta?u
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„Virð&st f>eir hika ?ér yið?iJ spurði éor.

„Já,u svaraði Phroso. „Na*; peir miða dú aftur.

Nei, peir eru hættir við það. Róíð, lávarður miart,

róið! u

Éor reri meir en ég hafði nokkuru tfma róið síð-

an ég reri í bít latínuskóla míns í Oxford, níu árunsi

áður. Méi* datt kíppróðuriuu í hugr á pessu augna-

bliki, og lá við að brosa. Phroso hxfði altaf auga 4

hermöununum. Hvort sem pað var af ásettu ráði

eða hendicgu, pá var hún stöðugt á milli mín og

hermanhanna í iacdi.

,,I>eir hlaupa nú niður í fjöruna og að bátnurc

sínuma
,
sagði Phroso. „Nú yta peir hoautn á flot og

fara upp í hann. Skyldi f>eir ætla að elta okkur,

lávarður minn?* c

„Dað má drottinn vita!u sagði ég. „En p&ð er

mjö- líklegt. c ‘

uudraði míg yfir,hvers vegna f>eir hefðu ekkí

notað riífla sína og skoiið á okkur. I>eir höfðu auð-

sjáanlega ætlað sér að gera pað 1 fyrstu, en eitthvað

hafði aftrað peim frá J>vi. Máské peim, sem voru

einungis óbreyttir liðsm'eno, hafi óað við að t&ka svo

mikla ábyrgð á sigf; leiðtogi peirra, landstjó rian, sem

hefði bocið alla ábytgð af verkum peirra og sam peir

væntu launa srma af, var nú liðið lík. I>að gat vel

verið, að peir hÍKuðu sér við að skjóta á mann, sem

þeir vissu að stóð í allhárri *stöðu í mannfélaginu og

sera engan pátt hafði tekið i að ráða Mour&ki &f

dögum.
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„I>eir tfta nú frá landiu
,
sagði Phroso og stóð á

öndinni.

„Hvaö langt ernrn við á undan f>eim? iC spurði ég .

„Éor veit ekki“, ssgði Phroso; „ef til vill eitt

hundrað fhðma. I>eir eru nú komnir á stað íC
.

„Skrfðu.r vel hjá peim?u spurði ég.

„Jáu,
svaraði Phroso. „I>eir hamast að róa. Ó,

kæri lávarður minn, getið pér róið betur en þér ger-

iÖ?u Hún sneri sér að mér eitt *ugnablik, um leið

og hún sagði petta, og spenti greipar, eins og hún

ræri að biðja mig að róa meira,

„Nei, ég get ekki róið meira en ég geri,

Phrosou
,
sagð égr, og ég held að ég hafi brosað.

Skyldi pessi ástúðlega stúlka hafa haldið, að ég
drægi af mér þegar eins stóð á og dú?

,,I>eir draga á okkur (t
,
hrópaði Phroso. „ó, peir

draga á okkur! Afram, lávarður minn, áfram!u

„Hvað margir róa í hinum bátnum ?- 4 spurði ég.

„I>rír, lávarður minnu
,

svaraði hún. „Sé:hver

peirra rær tveim árumcc
.

/•

„ó, skollinn hafi þá!u sagði ég. „I>etta er ekki

til neins, Phroso!u

„Ekki til neins, lávarður minn?tc sagði Phroso.

„En ef peir skyldu ná okkur?u

„Eg vildi óska að ég gæti svarað yður cc
,

sagði

ég. „Hvað nærii okkur eru peir nú? iC

„Hálfu nær en peir vora pegar peir fóru af

ataðcc
,
svaraði Phroso.

„Horfið alt í kringum yður og vitið, hvort pér
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sjáið eDga báta á sjónumu
, sagði ég. „Horfið í all&r

áttir.u

„Enginn bátur er sjáanlegur nokkursstaðar, lá-

yarður minnu
,
sagði Phroso.

„£>á er taflið líka tapaðu
,
sagði ég; og svo hvíldi

ég á árunum og másaði af mæði. Eg hafði ekki æfo

mig undir pennan kappróður.

Bátur hermannanna nálgaðist nú brátt, f>ví bátur

okkar var nú hreiungarlaus og beið eftir peim.

Phroso hné niður á skutpallinn, og sat þar með ör-

væntinguna málaða í gugunum. Ea hugar ástaná

mitt var nú alt Öðruvísi en áður. Mouraki var dáinn;

ég vissi að dauði hans þýddL. mikla breytingu.

Mouraki var dauður; ég áleit að pað væri nú enginn

annar maður í.Neopalia, sem pyrði að stíga nokkurt

mjög alvarlegt spor £>ar sem ég átti klut að máli.

Hvers vegna höfðu hermennirnir ekki skotið á okk-

ur? £>eir skutu ekki nú, þegar þeir þó gátu skotið

mig í gegnum höfuðið fyrirhafnarlaust og án nokk-

urrar minstu bættu fyrir fjálfa sig.

Bátur þeirra skreið fram með hliðinni á bki

okkar. Eg beygði mig áfrarn og snerti hönd Phroso;

hún leit upp.

„Verið hnghraustu
,
sagði ég. „£>ví betur sem

við berum okkur, þess betur mun okkur farnast.u

Síðan sneri ég mér að þeim, sem eltu okkur, borfði

stöðugt framan í þá og beið þess að þeir yrtu á œig.

Hið fyrsta, sem okkur fór á milli, var þegjandi teikn.

Hermaðurinn, sem stýrði—bann virtist vera einhvers-

konar undirforingi— miCaði rifli sínurn á mig.
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,

sagði ég. „Þér

itið p ð; pér tékuð marghleypu mfna af mécu .

„Þé * eruð að reyua að ti/ja burtu
,
eagði r.ann

©g mið^ði á mig eftir sem áður.

„Hvaðan hnfið pér fengið vald til að aftra mér

irá að fara ferða miona?u sagði ég.n O
„Landstjérinn

—

u

„Landstjórinn er dauðuru
,
gre 7*p ég fram í fyrir

hermanninum. .,Verið varkár í f>ví hvað þér aðhaf-

ist. Ég er Englendinguv, og í mínu landi er ég
eins mikill maður eins og Mouraki pasja va.r í sfnu

landiu . Dessi staðhaefing yfirst^ig ef til vill tak-

markalínu sir.cleikans, ef stranglega væri farið í

málið, en hán hafði allmikil áhrif.

,,Dér voruð fangi okkar, lávarður minn,u sagði

undirforinginn, mikiu kurteisari í viðméti en á'ur.

„Við megum ekki láta yður sleppa burt. Og mær
pess; var einnig fangi okkar. Hán er ekki ensk;

hán tiiheyrir ey pessari. Og einn af eyjarskeggjura

hefur drep ; ð landstjórann. Hán verður að ?' T ara

fyrir pað. u

„Hvað getur hán hafa verið við pað riðin? c

sagði ég.

.,Dað má vera, að petta hafi verið saraantekin

ráð hennar og morðingjansu
,
sagði undirforinginn.

„Ó, 02 einnig miiii mín og moiðingjans, ef til

vill‘\ sagði ég háðslega.

„Ef til vill, lávarður minnu
,

sagði undirforing'

'ihn. „Dað er ekki œitt að rannsaka f>að spursmálu .
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Eg ypti öxluœ, til að láta, 1 Ijðsi sambland af

skeytiogarleysi og ópolinmæði,

„Jæja, hvers krefjist þér af mér?Cí sparði ég.

„I>ér verðið að fara með okkur til baka til Neo-

paliau
,
sagði undirforinginn.

„Jæja, hvert hélduð þér að ég væri að fara?;<

sagði ég. „Er pessi bátur pannig far, að líkle^t sé,

að maður leggi í langa sjóferð á honura? Gæti ég
róið honum pessar eitt hundrað mílur til Rh )des-

eyjar? Heyrið mig, pér eruð einfeldaingur! :í

Undirforinginn varð fremur vandcæðalegvr við

orð mín; hann vissi ekki, hvort hann mAtti treysta

pví að ég væri að tala í einlægni, eða ekk'. Pnroso

skildi nógu vel hvað ég var að fara til pess, að hald i

fallega munninum á sér saman og lára augnalokin

hylja hin undrandi augu sín.

,.Ea c
,

bélt ég áfram [ spott^.ndi og ásakandi

róm, „ætiið pér að skilja lnndstjórann eftir bér?

Hii.n er bara fantur og morðingi 44 (það skar mig

nokkuð í hjartað að lfsa uinura gagnlega, en ófyrir-

leitna Deraetri raeð svona orðatiltækjura); „látum

hann pví eiga sig. En er pað saraboðið virðingu

Mouraki’s pasja, að láta hann liggja vörðlausan hér á

ströndinni á meðan menn hans róa alla leið inn á

höfnina? I>að mundi virðast benda á, að pér hafið

ekki haft mikla ást á honum. I>ér

—

J>ið fjórir—lofið

©inum manni að drepa I ann, og svo yfirgefið J>ér lik

hans eins og það væri huads-skrokkur.u<

Eg hafði enga ákveðna ástæðu fyr’r að ósko, að
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hermennirnir sneru til baka til að sækja lík Mouraki’s,

en sérhvert augnablik, sem ég vann pannig, hafði

þýðingu. Meopalia hafði alið upp í mér stöðiíga von

um vý tækifæri, um nyja veai, um að hamingjan gæti

skyudi’ega btosað við mé
,
eftir að hafa snúið við mér

bakinu. í>ess vegna hvatti ég hermennina til að

gera hvað sem var, er hefði frest í för með sér. Orð

mín voru ekki árangurslaus. Undirforinginn ráð-

færði sig í (i/ti, en í mjög lágum róm, við hermann-

inn sem sat á næstu þóftu við hann, og sagði síðan:

,,Dér hafið iétt að mæla, Iávarður minn. I>ftð

sæmir miklu betur, að . við fiytjum lík landstjórans

með okkur inn á höfnina, en þér verðið einnig að

fara pangað með okkuru .

,,Með mestu ánægjuu
,
sagði ég og tók rösklega

til áranns.

Uudirforinginn sampykti pessa hreifingu mína

með pví að leggja riflS inn yfir hoé sín, þannig, að

auðvelt var að grípa lil hans. Svo sneru báðir

bátarnir við og stefndu aftur upp að fjörunni.

Bátarnir lentu á sama stað og áður, og fóru þrír

hermennirnir strax í l&cd og gengu upp í brekkuna,

pangað, sem líkin voru, Eg sá, að þeir spörkuðu

Demetri af vegi sínum, pví hann hafði fallið þannig,

að annar handleggur hans lá yfir brjóstið á Mouraki.

Svo lyftu peir líkama landstjórans upp og fóru að

bera hann niður &ð bátnum. Phroso huldi andlit sitt

með höndunum. Ég horfði á andht Mouraki’s; ég

hafði ekiá augun af því á meðan peir voru að bera
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HkiÖ niður brekkuna, og hugsaði um hina undarlegu

rás viðburðanna, er hafði úthlutað laD.dstjóraaum

sjálfum f>eim örlögum, sem hann hafði búið mér með
svo vægðarlausri kænsku. Alt í einu stóð ég á fætur,

stökk í land úr bátnuin og gekk upp brekkuna. Ég
fór fram hjá hermönnunum, sem báru lík Mouraki'g.

I>eir stöczuðu forviða, og urðu vandræðalegir. Ég
gekk hríítt fram hjá þeim, án þess að gefa [>eim

nokkurn gaum, og hélt pangað sem lík Demetri’s

lá. Ég kraup á kné við hlið iíksins eitt augnablik,

ocr veitti pví nábjargir. Síðan tók ég silkiklútinn &f
*

hálsinum á mér og breiddi hann yhr ásjónu hins

dauða m&nns; svo stóð ég 4 fætur aftur. Mér fanst

einhvern veginn, að ég skulda Demetri eitthvert því-

líkt vináttuœerki og f>að, sem ég sjrndi ieifum 't&ns.

Og ég man eftir, að ég var &ð vona með sjáifum mér,

að pað hefði verið aiimikið gott í manninum, og að

hairn sem raonsakar hjörtun og nýrua sæi gott j&fn-

vel í hinni óhemjulegu, grimtim sál Demetri’s frá

Neopalia. Svo ég breiddi klútinn eon betur yíir

ásjónu líksins, og gekk síðan niður brekkuna aftur,

pangað sem bátarnir voru, ánægður yíir að geta sagt

henni Panayiotu, að eiohver hefði veitt unnusta hðnoi

ar nábjargir. I>annig jtirgaf ég vininn, sem ég ekid

hafði vitað af að ég ætti. Og f>egar ég leit í mitt

eigið bjarta, pá dæmdi ég hann ekki hart. Ég hafði

lofnð honum að vinna verkið.

£>egar ég kom niður í fjörujift, voru hermenn-

iroir í J>ann vegion að leggj i. l.tk Mouraki’s í stærri
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b&tinn. Kn |>ar eð J>eir hðfðu ekkert til að fcreiða

ofan & llkið, J>& klæddu J>eir Mouraki úr frakkanum,

sem J>eir létu liggja 1 mölinni & meðan J>eir lögðu

líkið upp í b&tinn. I>egar ég s&, að peir voru búnir

að leggja likið niður í b&tinn, tók ég frakkann upp

og rétti peim hann. I>eir tóku við frakkanum, og

breiddu hann yfir hðfuð og bol liksins. Tveir af

hermönnunum fóru p& upp í b&tinn sem Phroso sat í

og bentu mér að koma einnig upp 1 hann. Ég var I

pann veginn að hlýða boði peirra pegar ég tók eftir

bréfaveski, sem 1& í mölinni. Ég &tti pað ekki, og

og J>að veru engar líkur til að hvorki Demetri né her-

meunirnir hefðu borið & sér skrautlegt bréfaveski úr

morocco-leðri. Veskið hlaut pví að hafa tilheyrt

Mouraki, og dottið úr vasa & frakka hans J>egar ég
tók frakkann upp af mölinni. Veskið 1& opið og upp

1 loft. Ég beygði mig niður og tók J>að upp og

aotlaði mér að að afhenda undirforingjanum þ&ð. En
aö augnabliki liðnu var veskið komið niður í vasa

sj&lfs mín; og ég setti upp sakleysis-svip og athugaö

í laumi, hvort hermennirnir hefðu orðið varir við

hvað ég gerði. I>eir tveir menn, sem réru b&tnum

er lík Mouraki’s var 1, voru pegar lagðir af stað;

hinir tveir höfðu verið að setjast niður og hagræða

&runum, og höfðu því ekki veitt eftirtekt hioni

snöggu hreifingu minni, peg&r ég tók bréfaveskið

upp. Ég stökk fram f b&tinn, gekk fram hj& her-

mönnunum og settist niður að baki peirra, frammi í

barka b&tsins. Phroso sat á sk *tj aMicum eins og
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áður. Annar bermaðurinn spurði hana kurteislega,

hvort hún vildi vera svo góð að st/ra b&tnum. Húu
játti pví á J>ann hátt, að hún kinkaði kolii. É*
húkti niðri á botai bHains frammi í barka, og sneru

mennirnir bðkunum að irér. I>ar tók é / b éfoveski

Mouraki’s upp og opnaði p&ð. Það, sem ég b*fði

gert, virtist ekki fjarri pví að vera pjófnaður. En
pegar veskið lá opið uppi í möb’nni, hafði óg sóð

nokkuð í pví sem tilheyrði mér —nokkuð, sem var

órjúfandi eign m n, sem ekkert ráðabrugg' eða of*

beldi gat rœnt mig; og p >tta nokkuð var eigið nafn

mitt.

Ég dró pappírsræmu eina mjög gætilega og
íaumulega út úr bréfaveskinu: að baki pessarar ræmu

. var önnur ræma, og á bak við hana hin priðja. Rem-
ur pessar voru úrklippur úr grlsku fréttablaði, Hvorki

nafu blaðsins, dagsetning pess eða staðurinn, pat sem

pað var gefið út, sást á úrklippunum. I>ær voru

einungÍ8 prjár stuttar greinar. En fvrirsögnin fyrir

peim öllum var nafn mitt. Ég vissi ekki til, að

nokkur frétt um h’n all óvæntu örlög mín á Neopal'a-

ey hefði kotrist út í umheiminn; svo ég byrjaði að

iesa greinamar með allmikiili forvitni. Miklir menn

verða ef til vill kaldir og kærulausir fyrirhvað frétta-

blöðin segja um þá, en ég hafði aldrei komist upp í

petta háa sálarást&nd.

„Látum oss athuga pessar fréttogreinaru ,
sag^i

ég við sjálfan mig og leit varlega utn Txl, pang*ð
sem hinn báturinn var, nokkra faðma á vtcdan okkur.

Fyrsta greinin bljóðaði sem fylgir*

%
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,
í>að hryggir oss að frétta að Wbeatley láv&rður,

hinn enski aðalsmaður sem fyrir skömmu keyptiNeo-

p&lia ey og settist par að, er all hættulega sjúkur &f

himsótt peirri, sem gengur á eynni um pess&r

rnundiru .

Ég hug8aði með mér, &ð petta væri býsna undar-

legt, pví ég hafði aldrei á æfi minni verið heilsubetri

en þ^nnan t'ma, sem ég hafði dvalið í Neopalia. Ég
las næstu úrklippuna með miklum áhnga, pví mig

langaði tíl að sjá, hvernig mér reiddi af í pessum

hættulegu veikincum mínum. Mér var umhugað um
petta, eins og eðlilegt var. Greinin hljóðaði sem

fylf/ir:

„03S pykir mjög mikið fyrir að verða að sk^ra

fr6,að sjúkdómur Whe&tley’s lávarður dr á hættulegu

stígi. Hit&sóttin hefur að vísu réaað, en sjóklingur*

inn er mjÖg magnlaus eftir hanau .

„I>etta væri enn fróðlegra ef maður hefði dag-

setningarnar* 4

,
hugsaði ég með mér.

Síðasta greinin var mjög stutt og l ftggðð. Hún
hljóðaði cem fylgir:

„Wheatley lávarður lézt klukkaa sjö í gær-

morgunu .

Ég hallaði mér aftur á bak í barka bátsins,

og hé t á pessum merkilegu úrklippum í hendinni.

l>ær gáfu mér á tæðu til alvarlegra hugsana. Síð&n

lét ég pær aftur í bréfaveskið. Og mér pykir fyrir

að verða &ð játa, að ég var svo forvitinn, að ég leit-

aði betur í hi éfaveHcinu. Ég fletti pví sundur og
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skoðaði í r nnað hólf í J>ví. í hÓlfinu vaf ekkert

nema lítið pappírsblað. A bla*inu voru fjórar eða

fimm línur, og voru pær ekki prentaðar, heldur skrif-

aðar; og skriftin líktist mjög rithönd Mauraki’s pasja.

Línur pessar bljóðuðu sem fylgir:

„Sagan um !át Wheatley’s lávarðar er Ó6Öon.

I>að er ástæða til að álíta, að eyjarbúar hafi verið að

brujofga svikræði gegn honum. Landstjórinn er nú

að rannsaka málefoið. Það er hafður sterkur vörður

um Wheatley lávarð, af ótta fyrir að xeynt verði að

ráða hann af dögum. j>að er nnikill æsingur meðal

eyjarbúa, pví sala eyjarinnar til Wheatley’a lávarðar

er mjög óvinsæb 4
.

„Pað er enn eitt hólf í veskinu 44
,

sagði ég við

sjálfan micr, og ég fór strax að skoða í pað. Ea pað

voru vonbrififðin tóm fyrir mig. Það var að v fsu

pappírsblað í
pví, en pað var óskrifað. Ég ho fði

samt á blaðið raeð engu minni forvitoi en á hitt, pvl

ég efaðist ekki um, að áformið hefði verið, að skrifa

á £>að aðra frétt, frétt, sem væri sönn, en engin lygi

—frétt, sem hnífur Demetri’s hafði átt að rita pennan

sarna morgun. Fréttin mundi vafalaust hafa hljóðað

á pessa leið, í samræmi við hinn stutta og laggóða

rithátt vinar míns Mouraki’s pasja:

„Wheatley lávarður var myrtur í morgun. Vörð-

ur landstjór&BS drap morðingjann. Landstjóripn

hefur gert strangar ráðstafanir á eynniu .

Mour^ki, Mouraki! Á meðan pú varst á lífi,

lifðir f>ú í báði, og í dí uðsnum vaist f>ú pvf ekki frá-
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akilim>. Dví J>ar sem f>ú lást liðið lík í skutnum á

bát pínum, lifÖi ég til J>ess aÖ lesa þessi órituðu orð

á óskrifaÖa blaðinu í bréfaveskinu J>ínu. Fjrst hafÖi

Constantine drepiÖ mig— þannig pýddi ég máliö

—

úr hitasótt; en svo varð p>að ljóst, aö sú saga dygði

ekki, af |>ví Denny og Hogvardt og hinn trúfasti

Watkins minn vissu allir að J>aÖ var lygi. Dess vegna

var Jy«t yfir pvf, að lygin væri lygi, og pú tókst pig

til og fórst aftur að s^nna pá setningu pína, að sann-

leikurinn væri betri en lygi—sérílagi pegar maður

getur búið hann til samkvæmt geðpótta sínum. En,

Mouraki, ef pú getur nú séð hvað er aÖ gerast í J>ess-

aii veröldu,
J>á hlýtur bros pitt vissulega að vera

skakt og skælt! Dví J>ótt pú værir slunginn og

krókóttur, pá er J>aö sem maður kallar örlög enn

slungnara og ráðabetra en þú. Og hnífur Demetri’s

ritaði aðra írétt, til pess aÖ setja á óskrifaÖa pappírs-

blaöið í veski pfnu, en pú gerðir ráð fyrir!

A meðan ég var í pessum hugleiðingum, stakk

ég veskinu aftur niður í vasa minn og leit brosandi f

krÍDgum mig. Ég óskaöi að Mouraki *æri lifandi,

svo að ég gæti gert gabb að honum; ég sá ofsjónum

yfir hinum skyndilega dauða hans, sem varði hann

frá sigurhrósi mínu og spotti.

Alt í einu rak ég upp skellihlátur parna frammi

í barkanum á bátnum, svo háan hlátur, aÖ hermenn-

irnir litu um öxl sér forviÖa og Pbroso horfði undr-

andi á mig,

, :
DaÖ er ekki neitt44

,
sagði é^. „Ég b/st við, aÖ
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fyrst ég er lifandi, f>& megi ég hlæjau . Mouraki

pisja var ekki lifandi.

Það, sem ég hafði verið að lesa og hugsanir

mínar út af því, hafði stytt mér stundii Við vorum

nú komnir fyrir tangann, sem hafði ' ©rið t milli okk-

ar og hafnarinnar, og við stefndam beint L fal t ssu-

b&tinn, sem 1& við akkeri f>vers við endann & bryggj-

unni. Phroso leit bænaraugum til mín. Ég gat

ekki gefið henni neina von um, að við slyppum burt.

Það var ekki um annað að gera en að halda &fram,

við og Mouraki til samans. En hjartað var nú létt

1 brjósti mér, og ég gladdist yfir greiðvikni ham-

ingju minnar eins og elskhugi af brosi unnustu sinn-

ar. L& ekki Mouraki dauður i skutnum & b&t sínum,

og var ég ekki ljóslifandi?

Við n&lguðumst fallbissub&tinn, og p& s& ég að

gufusnekkjan, sem tilheyrði honum, 1& við hlið b&ts-

ins og reykjarmökkur stóð upp úr strompi hennár.

I>að var auðséð, að snekkjan var reiðubúin til að

leggja af stað í,ferð. En hvert? Gat verið að hún

ætti að fsra til Rhods eyjar ? Og gat verið að

bréfaveskið, sem ég hafði í vasaDum, innihéldi farm-

inn, sem gufusnekkjan átti að pjóta burt með í dag ?

Ég hló um leið og b&tur okkar lagði að hlið fallbissu-

bátsins; ég tók eftir ys og pys, er lysti hugaræsingi

og eftirvæntingu,meðal mannanna & piljum fallbissu-

b&tsins og snekkjunnar.

UndirforingÍDD, sem með okkur var, fór upp &

piljur fallbissub&tsins; en við s&tum í meira en heila
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bátsins, sern skýldi okkur fyrir hita sólarinnar, er n

ú

var komin í hádegisstað. Mér var ómðgulegt að

vita hvað var að gerast uppi á fallbissubátnum, en

J>ar Vvar einlœgfur ys og þys. Hreiíing pesei v ; rtist

sífelt vera að aukast; lcks vjrtist hún einnig færast í

land, og eyjsrbúar fóru að hópa sigr saman á bryggj-

unni. Ég sá að menn bentu á Phroso, á mig og á

stirðnaða líkið, sem frakkinn var breiddur ofan á.

Byjarbúar töluðu einnig saraan, hátt og þvingunar-

laust; peir töluðu djarflegar en ég hafði heyrt pá tala

síðan Mouraki hafði stírrið í land á eynni og nærvera

hans hafði breytt hinu grimdarleira drambi peirra í

auðmýkt. £>að var eins og eiuhverju fargi hefði ver-

ið lyft af eyjarbúum. Ég pekti af eigin reynslu

hverskvns hugrléttir dauði pessa harða manns hlaut

að vera J>eim, hvílíkur léttir pað var, að hin hlífðar-

lausa hönd hans var stirðnuð. Að stundarkorni liðnu

lagði bátur af stað frá bryggjunni, oor p»eir,sem f hon-

um voru, reru út með tanganum er viðhöfðum komið

fyrir. Hermennimir gerðu bátnum engan farar-

tálooa, heldur horfðu á h»nn aðgerðalausir. Ég gat

mér til hvert erindi bátsins mundi vera, að hann ætl-

aði að fara að sækja lík Demetri’s, og (ég var mjög

hræddur um) að áformið væri, að jarðsetja Demetri

sem sannan ættjarðarvín.

Loks var lík Mouraki’s borið upp á falibissubát-

inn; og síðan var mér skipað að koma upp á hann..

Ég s^udi Phroso hughreystandi augnaráð J>ar sem
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hún sat.eins og utan við sig, og stóð síðan upp til að

hlyða skipaninni. Mér var fylgt aftur á piljurnar k

fallbi«S5’bátnum, pangað sem kapteinoinn var. Hanii

var Tyrki, ungur maður, veglegur og pægilegur

ásýndum. Hann hneigði sig kurteisl^ga fyrir ooér,

en ekki djúpt. Ég ímyndaði ci ér, að hann hefði nú

æðsta valdið í Neopalia fyrst Mouraki var dauður, o

g

kvaddi hann eins og hæfði pessari nýju stöðu hans.

„£>etta er hræðilegur, skelfilegar atburður, lá-

varður mionu
,
sagði kapteinninn.

,,Hér er nú t»paður mjög báttstandandi ogfræg-

ur maðut cc
,
sagði ég.

,.Æ, já, og hann misti lífið á hræðilegan hátt<c
,

sagði kapteinninn ,.Ég er ekki að dæma um hag

yðar fyrirfram, en pér hljótið að siá, að petta setur

vður í by*5na alvarlegar kringumstæður cc
,

Tveir eða f>rír af foringjura kapt-únsins stóðu í

nánd við okkur; ég færði mig nær honum; mér geðj-

aðist að útliti hans; oor mér virtist einhvern veginn*

að sorg haus út, af afdrifam Mouraki’s væri ekki

mjög djúp. Eg ásetti mér að tefiU djarft tafl.

„Ég fullvissa yður um, að kringumstæður mínar

eru ólíkt betri en J>ær hefðu verið ef þetta hefði ekki

komið fyrira
,
sagði ég með mestu hægð.

K»pteininura og foringjum hans virtist verða

hverft við orð mín, og f>eir tautuðu eitthvað fyrir

munni sér. Kapteinninn varð hálf vandræðalegur
á svipinn.

„Okkur kcraa fyrirætlanir landstjórans sáluga

ekkert vi*

—

u byrjaði kapteinninn.
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„Já, en J>ær kom8 mér viðu
,

sagði ég, „Og
pegar ég segi yður

—

44

„Herrar mínir4t
,
sagði kapteinninn í fl/ti við for-

ingja sína „látið oss vera einsamla dálitla stund44
.

Ég sá strax, að orð mín höfðu gert áhrif á kapt-

eininn. I>að virtist ekki vera svo erfitt, að gera áhrif

gegn Mouraki nú, pegar hann var dauður, pótt pað

hefði ekki verið hyggilegt að láta hugsanir sínar í p&
átt í ljési á meðan hann var á lífi.

„Ég veit ekki hvort pér vissuð nokkuð um,

hvernig var á milli hins dána pasja og mín?“ sagði

ég pegar kapteinninn og ég vorum orðnir einir.

„Nei, ég vissi pað ekkiu
,

sagði hann með hik-

lausri röddu og horfði beint framan í mig.

„Pað hefur ef til vill ekki verið í verkahring yð-

ar að vita um petta atriði?* 4 sagði ég til að reyna
hann.

„Nei, pað var pað alis ekki44
,
sagði kapteinninn.

En mér virtist ég sjá ofurlítið bros leika á vörum

hans undir skegginu.

„En par sem pér nú eruð æðsta valdið hér á

eynni, er alt öðru máli að gegnaí 44 sagði óg.

„IM er vafalaust panpig variðu
,
sagði kapteinn-

inn.

„Væri ekki betra, að við töluðum saman í káetu

yöar?* 4 sagði ég.

„Já, fyrir alla muni44
,

sagði hann, og svo fór

hann pangað með mig.

Pegar við vorum komnir inn í káetuna, skyrði

ég kapteininum í stuttu máli frá hvað skeð hafði slðan
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Mouraki sté á land i ejnni; kapteinninn hafði áðnr

íengið upplysingar um atburðina, sem orðið höfðu

fram að peim tíma. Hann hlustaði á sögu mína, án

|>ess að andlit hans s/ndi hina minstu geðshræringu.

Loks kom ég að tiiraun minni að sleppa burt með
Phroso iftir leynigöngunum og árás Constantine’s á

mig.

„E>essi Constantine var reglulegur fanturM
,
sagði

kapteinninn.

„Jáu,
sagði ég. „Lesið pessar úrklippuru . Svo

fekk ég honura úrklippurnar úr gríska fréttablaðinu

og sagði: „Ég býst við, að hann hafi sent pessar

fréttir með fiskibátum héðan til Rhodes, í fyrsta lagi

til að undirbúa hugi manna, og síðan til að gera

grein fyrir burtför minni úr veröldinui“.

„Ég samgleðstyður, að J>ér voruð svo lánsamur,

að sleppa úr klónum á Constantine, lávarður minnu ,

tsagði k»pteinninn.

„Þér getið samglaðst mér fyrir fleira en pað,

kapteinnu
,

sagði ég. „Gufusnekkja yðar virðist

reiðubúin að leggja af stað í ferðu .

„Já, en ég hef afturkallað skipanina um ferð

hennaru
,
sagði kapteinninn.

„Hverjar voru skipanirnar ?45 spurði ég.

„Ég bið forláts, lávarður minu, en hvað gerir

það til?u sagði kapteinninn.

„Snekkjan átti máski aðfara til Rhodes?u [sagði

*g-
„Eg skal ekki neita pví, ef pór gizkið á f>að

u
,

sagði hann.
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„Eftir skipun Mouraki’s pasja?;< sagði ég.

„Vafala,u8t“, svaraði kapteinninn.

„í hvaða erindagjörðum?u spurði ég.

„Hans tign, landstjórinn, sk/rði mér ekki frk

pví“, svaraði kapteinninn.

„Éf til vill til að flytja petta?u sagði ég og

áeygði psppírsblaðinu, sem ritað var á með eigin

hendi Mouraki’s, á borðið á milli okkar.

KspteÍDnian tók blaðið upp og las pað. Á
ineðan hann var að lesa pað, tók ég ritbiý upp úr

vasa mínurn og ritaði á óðkrifaða blaðið, sem ég
hafði fundið í bréfaveski Mournki’s, fréttina er heili

Mouraki’s vafalaust h»fði samið, pótt fingur hans

stirðuuðu í dauðanum áður en haun gatritað h\na.

„Hvað á alt petta að pýða?“ spurði kppteinninn

og leit upp, er hann hafði lokið við lesturinn.

„Og á morgun ímynda ég mér að önnur fiétt

kafi átt að fara til Rhodes—“sagði ég.

„Ég hafði fengið skipan um, að vera reiðubúinn

til að fara sjálfur á morgun“, greip kapteinninn

fram f.

„Höfðuð þér fengið skipun um pað?u hrópaði

ég. „Og hvaða farm áttuð pér að fara með?u

„Dað veit ég ekkiu
,
svaraði kapteinninn.

„En ég veit paðu
,
sagði ég. „Hérna er farmur-

inn yðar! u U a leið og ég sagði petta, fleygði ég
pappírsblaðinu á borðið með pví á, sem ég hafði

riiað á pað.

Kapteinninn las pað tvisvar, sem ritað var á



411

blaðiP, leit síðan til mfii yfir borðið og strauk blaðið

inieð fingrunum.

9>
Hann ritaði f>etta ekfei?* 4 sagði kapteÍRQÍnn

síðaD.

<kÉg skrifaði pað
5

eins og þér sáuð i{

,
sagði ég.

„Ef hann hefði lifað, £>á hefði hann
}
eins sannarlega

og ég lifi, skrifað psð. Kapteinn, mér var ætláður

hnífurinn. Eða h^^^-s vegna hafði hann penuan manc,

hann Demetri, rm ð sér? Hafði Demetri fisfæðu til

að elska hann, t 3a hann ástæðu til að treysta

Demetri?u

Kapteinninn stéð pegjandi og hélt áblaðinu. Eg
gekk 1 kringum borðið til h&ns

}
lagði höndina á Oxl

hans og sagði:

,.Þé? vissuð ekkert um réðabrngg Mouraki's

pasja. I>að var ekki pannig l&gað ráðabrugg, að

hann gæti sagt tyrkaesku prúðmenni frá pvíu .

A pessu augnabliki var káetu- hurðin opnuð og

undirforinginn, sem með okkur hafði verið um morg-

union, kom inn og sagði:

„Ég er búinn að koma líki hans tignar

stjórans inn í káetu hansu .

„Komið með mér c

, sagði kapteinninn; „við

skulum fara að sjá líkið, lávarður minnu ,

Ég fylgði kspteininnum eftir pangað, sem

Mouraki hafði verið lagður. Andlit hans var róíegt,

og það virtist jafnvel votta fyrir brosi á hinum fólu

vðrutn hans.

„Trúið pér p>ví, sem ég hef sagt yður?u sagð:
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ið kapteininn. Ég var að reyna að frelsa stúlkuna

frá honum, og hann ætlaði sér að drepa mig í staðinn.

Trúið pér mér? Ef þér trúið mér ekki, þá hengi&

mig fyrir að hafa myrt hann. Ef pér trúið mér, pá
vil ég fá að vita hvers vegna ég er fangi? Hvað hef

ég gert af mér? Hvaða brot hef ég drýgt?u

Kapteinninn horfði niður á andlit Mouraki's,

togaði í yfirskegg sitt, brosti og stóð pegjandi 1 nokk-

ur augnablik. Svo ypti hann öxlum og sagði—
hanu, sem ekki hefði porað að segja orð eða lyfta

sínum minsta fingri í nærveru Mouraki’s án leyfis

hans—

:

„Svei, Armeníu hundurinn! 44

Ég er hræddur um, að pjóðernis fordómur hafi

komið i ljós i pessari upphrópun kapteinsins, en ég
kom ekki með nein mótmæli gegQ henni. Ég stóð

kyr um hrið og horfði niður á andlit Mouraki’e; og

imyndunarafi mitt, sem hafði komist í sterka hreifingu

af atburðum undanfarinna klukkustund og snúist

hafði frá stillilegri rannsókn yfir í undarlegar mis?yn-

ingar, gerði það að verkum, að mér virtist, að varir

Mouraki’a kiprast enn einu sinni saman af hinu

g*mla, beiska brosi, par sem hann lá þarna og heyrði

sér hallmælt, án pess að geta hreift sig til að koma

fram peirri hefnd, sem hann f lifanda lffi aldrei hafðr

látiö hjá líða að koma fram fyrir móðganir gegn

honum.

Og svo yfirgáfum við hann—Armeníu*hundinnT
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XX. KAPÍTULI.

OFINBERT LOFORÐ.

AÖ kvöldi Dæsta dags eftir dauöa Mouraki’a var ég
hjk fainum trúföstu vinum mínum & litlu gufujaktinni

minni. Þeir voru svo fjúkandi reiÖir yfir f>ví hvern-

ig Mouraki hafÖi leikiö & f>&,
aÖ peir fögnuöu upp*

hátt yfir falli hans og blönduðu saman við heillaó^kir

aínar mér til handa hjartanlegum áfellisdómi um hinn

dauÖa mann. I>egar & alt er litiö, f>& höföum við

mjög mikla ástæÖu til aö gleÖjast. Hinn^Dyi herra

yfir eynni var maöur af alt ÖÖru tagi en Mouraki;

hann var göfugt, fáiátt og vandað prúðmenni, sem

hafði e^rkert persónulegt augnamið til að hafa áhrif

á hann; hann hafÖi látiö mig vita, að ég yrði að vera

kyr á eynni pangað til hann fengi skipanir frá tyrk*

nesku stjórninni mér viðvikjandi, en hann vakti
f>á

von i brjósti mlnu, að vandræði mín væru nú loksins

á enda; satt aö segja dró ég f>á ályktun af bending-

um, sem hann gaf mér, að afdrif Mouraki's mundu
ekki orsaka mikla sorg bjá hæst standandi mönnum
á Tyrklandi. Satt að segja hef ég aldrei vitaÖ að

dauði nokkurs manns hafi orsakað jafn almenna á-

nægju. Hermennirnir voru mjög ánægÖir við mig

útaf peim pætti, sem ég hafði átt í afdrifum land-

atjórans; ég varð regluleg hetja í augum Neopalia-
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búa; allir virtust bafa heyrt aö mins>ta kosti part &f

sðgunni um viðskifti okkar Mouraki ;

s pasja, ogr allir

höfðu verið (svo leit pað nú út) á mína hlið. Ég gat

ekki gengið svo upp strætið, að ekki rigndi yfir mig

blessun&r ófckum; eyjarbúar létu óttalaust 1 1jósi hty-

leik sinn til rnín á pann hátt, að lýsa yfir hatri sínu

til endurminningarinnar um Mouraki og gleði sinni

yfir hinum maklegu afdrifum hans. Enginn hindr-

aði þá frá að láta fögDuð sinn þannig í ljósi, og kap-

teinninn var svo frjálslyndur og skynsamur að látast

ekki vitö um, að eyjarbúar jKrðsettu Dsmetri með
mikilli viðhöfn í skjóli næturinnar. Ég tók ekki

pátt í jarðarförinni, pótt ég væri látinn vita &ð eyj-

arbúar vonuðrst fastlega eftir að ég yrði viðstaddur,

en ég gerði mér ferð til að hitta Panayiota og segja

henni hvernig unnusti hennar hefði dáið. Hún hlust-

aði á sögu mína með spartverskri ró og stolti; Neo-

palia-búar taka dauða náunga sinna með jafnaðar-

geði.

Eq pað bar samt skugga á hið nyfædda meðlæti

okkar. I>ótt kapteinninn væri mér mjög mildur og

náðugur, pá var hann harður og ósveigjanlegur

gagnvart Phroso. Hann sendi hana í hús hennar —
eða hús mitt, sem hann með vingjarnlegum práa

kallaði p&ð — og^Jét stöðugt halda vörð um það.

Hann sagði, að mál hennar yrði einnig athug&ð, og

að hann hefði sen£ sýkLu-vottorð mitt henni viðvíkj-

andi til stjórnarinnar ásamt skýrslunni urn dauða

Mouraki’s; eni hann sagði mér, að h&nn væri mjög
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hræddur um, að henni yrði ekki léyft að dvdja á

eynni; hún mundi olla óácægju f>ar; og viðvíkjandi

áformi mínu, að afhenda henni Neopalia-ey aftur,
J>á

fullvissaði hann mig um, að stjórnin mundi ekki svo

mikið sem vilja heyra pað nefut á nafn. Ef ég neit-

aði að hafa eyna, pá yrði einhver drottinhollur maður

v&linn sem lávarður á eynni, og Phroso flutt í útlegð

paðan.

„Hveit verður hún flutt?u spurði ég.

„Satt að segja veit ég pað ekkiu
,
svaraði k»p-

teinninn, „t>að atriði er einungis smámunir, lávarð-

ur minn, og ég hef ekki ónáð&ð yfirboðara raUm rneð

neinum tillögum viðvíkjardi pví málefni.u

Um leið og kapteinninn sagði pessi stðustu orð,

stóð hann á fætur. Hann hafði s^m sé ^erið að

heimsækja okkur á gufujaktinni, *om ég haföi nú

gert að bústað mínum samkværat ráðleugiugu hans.

Denny, sem sat nálægt okkur og heyrfi samtsiið, hló

einkennilega. E>að kom mikiil reiðisvipur á mig við

pað. Kapteinninn leifc frá ei sum okkar til annars,

og pað skein kurteisleg forvitr.i út úr lionum.

„Péi takið hlutdeild í kjorum mærinnar?u sagði

kapteinninn m^ð röddu er sýod ;

,
að undrun barðist

við kurteisina hjá honutri. Dcnny h!ó aftur.

„Hlutdeild í kjörum hennai?u sagði óg &remju-

lega. r,Jœja, ég btfst víð &ð svo fé. E>að leit að

minsta kosti út fyrir pað pegar fór raeð hana t

gegnum pessi helvízku göng, eða er ekki svo?*‘

Kapteinninn brosti afsak&rdi og gekk from aft
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xáetu-hurðinni. „Ég skal reyna að koma því f

kriogj að það verði farið mildilega með hana<{
,
sagði

hann um leið og hann fór út úr dyrunum. Ég varð

f>á
einn eftir hjá Denny, sem á sama augnabliki

|>óknaðist að fara að blístra. Eg starði illilega á

hann. I>á hœtti hann að blístra og sagði:

„Um petta leyti á morgun verða vinir okkar á

Eoglandi að klæða sig úr sorgarbúningi sínum; f>eir

verða pá búnir að lesa f>að í blöðunum, að Wheatley

•ávarður hafi ekki dáið úr hitasótt á Neopalia, og

peir lesa paö nú aldrei í blöðunum, að hann hafi fall-

ið sem fórn hinnar afvegaleiddu föðurlandsástar eyj

irbúanna. Sannleikurinn er, að peir verða nú reiðu-

oúnir til að slátra alikálfinum fyrir hann4<
.

í>etta var algerlega satt, bæði pað sem Denny

*agði, og einnig f>að sem hann gaf í skyn án þess að

aegja það. En ég hafði ekkert svar á reiðum

höndum.

„Hve heppileg pessi endalok eru pó <{
,

sagði

Denoy.

„(Jvanalega heppileg", sagði ég I urrandi-róm

um leið og ég kveikti mér í vindli,

Eftir petta töluðum við ekkert saman nokkra

ítund. Ég reykti, en Denny blístraði. Ég sá, að

bann var ákveðiun í að segja ekkert ákveðnar? t.

nema ég gæfi honum ástæðu til pess, en alt látbragð

:*ns s^ndi einhvern veginn, að hann var ósampykk-

r /ramferöi mími, Meðvitundin um petta geröi mig

Jráf ögulan.
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T

„Ætlið {>ér &ð dvelja hér lengi?;t spurði Denoy
loks í hirðuleysislegum róm.

„Jæja, pað liggur ekkert á, eða fiust yður pað

ekki?í{ sagði égf áreitnislega.

„Ó, nei; ég íraynd&ði irér bara — ó. jæja —
ekki neittu

,
sagði Denny.

I>að varð gftur þögn. Að ofurlítilli sturdu )ið-

inai lauk Watkins upp káetu huiðinni og tilkynti

mér, að kapteinninn vær- kominn aftur til að heim-

sækja raíg; og ég varð enn meira forviða f»egar haon

ko*'* til mín með útrétta höndina og bros á andlitinu,

sem J/sti blendingi af garani og ávítun.

„Kæri lávarður mini) ! ‘ hrópaði hann og greip

hiaa vamarlausu hönd mlna. „Hefur yðnr farist al-

veg sanngjarnlega við mig? Að svo miklu leyti

sem pað var kcmið undir uppY^ingum frá yður

sjáifum, pá óð ég algerlega 1 villu og svima. Ég
skil nú auðvit&ð h^ernig i öllu liggur, en það kom
algerlega flatt upp á migu . Og svo hristi hann höf-

uðið í ávítandi gamni.

„Ef þér skiljið nú hvernig í öllu liggur, pá verð

ég &ð játa &ð þér hafið undirtökinu
,
sagði ég ofurlít:ð

óþýðlega. „Með leyfi að spyrja, hvað hefur komið

fyrir? í>að er enginn vafi á, að pað er eitthvað sér-

lega merkilegl; ég er búinn að læra &ð treysta

Neopalia til að láta nóg af pessháttar í té.u

, Ég skal játa, að það vnr merkilegt í mínvjm

augum og ég v^rð meira að sogja fremur foiviða á

pviu
,
sftgði kppteinoir.n. .,En ég s&irpykti pað auð-
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vitað. S&tt að segja breytir f>að kringumsúeðunum

verulega, kæri lávarður micn. Sem kona yðar verð-

ur hún í alt &nnari —u

„Ha!!o!“ hrðpaði Denny og stöak á fætur af

bekknum, sem hann hafði setið á.

„í alt annari stöðu, vissulega* 4

,
hélt kapteinninn

áfram sakleysisiega. „Vér hefðum pá, ef ég mætú
komast svo að orði, tryggingu fyrir að hán hégðaði

sér vel. Vér hefðum yður pá til að snúa oss að —
það væri mikil trygging, eins og óparfi er að taka

fram.u

„Kæri kepteinn minnu
,
sagði ég gremjulegfi, en

þó í bænarróm, „þér virðist álíta að pað sé óparfi aö

segja mér nokkuð. Gerið svo vel að segja mér hvað

skeð hefur, og hver pessi urdrunarsamlegi hlutur er,

Eem gerir svo mikia breytingu 44
.

„Ef ég hef af hendingu koraist að einhverju sem

átti að vera leyndarmál, pá vil ég sannarlega b : ðja

afsökunara
,
Sfgði kapteinninn. „Eq allir eyjarbúar

vita pað auðsjáanleg*.u

„Ea ég er ekki eyjarbúi k<

,
hrópaði ég með vax-

andi gremju.

Kapteinninn settist niður, kveikti í sígarettu

mjög rólegur og sagði:

„Dað var ef til vill aulalegt af mér, að œér

skyldi ekki koma pað til hjgar. Hún er auðvitaö

mjög fögur mær, en varla, ef mér er leyfilegt að

segja pað, jafiuÍÐgi yðar hvað stöðu snertir, lávarður

minnu .
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Ég stökk á fætur og gre ;

p í öxl kspteinsins.

X>að gat verið, að hann léti taka mig fastan fyrir

breytni mína, en ég var ákveðinn í að hann skvldi

áður segja mér hvað skeð hefðL

„Hvað hefur skeð?- c endurtók ég pess veona,

„Hvað hefur skeð sfðan pér fóruð héðan fvrir stund«

arkorni síðan — bvað?u

„Eyjarbúar sendu neícdj með prest sinn í broddi

fylkingar, á minn furd, til að biðja um leyfi, fyrir

íbúana í heild sioni, að meoa fara upp að húsinu og

tala við lafði Phrosou
,
svaraði kspteinninn.

„J4, en í hvaða skyni? '* spurði ég.

„Til pess að óska henni til hamingju í tilefni af

trúlofun hennar

—

44 ssgði kapteinninn.

X „Hvað segið pér?C4 hrópaði ég.

„Og til sð fullvissa h?.na um hollustu peirra

gagnvart henni, cg gagnvait manni hennar fyrir

henuar skuId Ci

,
hélt kapteinninn áfram. „Þettagerir

málefnið mik ;u einfald»ira. cc

„Ó, gerir pað málið einfaldara? 44 sagði ég. „Og
leyfðuð pér peim að fara upp að húsinu? c

„Var nokkuð á móti J>ví?*
c sagði kapteinninn.

„Auðvitað. Ég sagði þeirn vissulega, að þeir mættu

^ fara upp að húsinu, og ég bætti pví við, að mér væri

sönn ánægja í að hjónaband, sem væri svo—cc

Ég beið ekki eftir að heyra til enda hvað ksp-

teinninn hafði sagt við sendinefndina. I>að hefur

vafalaust verið mjög veglegt og viðeigandi, J>ví
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iiann var auðsjáanlega mjög ánægður við sjálfan sig

fyrir J>að. En áður en hann gat hafa lokið við j&fn

skróðmikJa setningu, var ég kominn út á þiljur. Ég
heyrði að DeDny hratt stól sínum til inni í káetunni;

en hvort f>að var bara af undrun yfir breytni rainni,

sða hann ætlaði að elta mig, vissi ég ekki. Ég
Btökk af jaktinni upp á bryggjuna, og hljóp svo af

stað upp sirætið, nærri eins hratt og ég hafði hlaupið

niður eftir J> ví daginn sem Mouraki hafði verið svo

greiðvikinn, að koma vinum mínum til að fara út á

jaktinni að fiska sér til skemtunar. Hvað sem pað

kostaði, pá varð ég að hindra gleðilæti pau við hús-

ið, sem eyjarbúar voru 1 aðsígi með að hafa f>ar (

hinni ópægilegu einfeldni sinni.

Æ, strætið var algerlega tómt af fólki! Kap-

teinninn fór sér bægt að öilu, og hafði því ekki flytt

sér út á jaktina; en hinir ákaflyndu Neopalia-búar

höfðu ekki slórt eitt augnablik; J>eir urðu f>ví á und-

an mér, og það var ekkert spaug að hlaupa upp hæð-

ina á eftir peim. Ég neyddist loks til að hætta að

hlaupa og varð að ganga fót fyrir fót; ég hélt pannig

áfram prálátlega og hugsaði um það örvæntingar-

fullur, hvernig allir hlutir virtust gera samsæri gegn

mér og hrinda mér út á pann veg sem sæmd mín og
heit fyrirbauð mér að ganga. Hafði nokkurs manns
verið freistað eins og mín var freistað? Höfðu
kringumstæðurnar nokkurn tíma tekið pannig hönd-

um saman við óskir manns sjálfs, eða örlögin látið

nokkrum manni synast jafn erfitt að uppfylla skyldu
sina?
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Ég beygði fyrir hornið á veginum til gamls

liússins. I>etta var einmitt bletturinn f>ar sem ég
hafði fyrst heyrt rödd Phroso í myrkrinu, bletturinn,

sem ég lyrst hafði séð hinn mjúklega, yndislega

skapnað Phroso úr gang-glugganum, pegar hún

kom f drengja-búningnum til f>ess að ræna kútium

mínum; ofurlítið nær húsinu var bletturinn sera ég

faafði kvatt hana á, pegar hún fór tií baka til fólkt

síns, með gjafabréfið fyrir Neopalia-ey 1 höndunum,

til að mykja hjörtu hinna ofbeldisfullu landa sinna;

bér var líka bletturinn sem Mouraki hafði verið k

er hann reyndi fcð tæla Phroso með fagurgala sínum

og hræða hana með hörku sinni; og þarna var húsið

sem ég hafði lýst yíir pví við lanJstjórann í, að

-K Phroso skyldi verða konan mín. Hve sætt [>au orð

hljómuðu í endurminningu minni! Samt get ég

svarið pað, að pað kom ekkert hik á mig að fram-

kvæma fyrirætiun mína. Margir hafa síðan kallað

mig aula fyrir f>að. Ég veit ekki hvort'það er rét:

eða rangt. Tímarnir breytast, og fólk er mjög vizku

fult nú á dögum; óg byst við, að faðir minn ha£

verið auli að gefa hinum eyðslusama skólabróðui

sínum púsundir punda sterling, einungis fyrir pá
skuld, að f>að atvikaðis avo, að hann sagðist mundu

gera f>að.

Ég sá iólkið nú, litklæddan, fjörugan hóp, sem

pyrptist 1 kringum dyrnar á húsinu; og á tröppunum
7

rétt fyrir framan pröskuldinn, stóð hfm (Phroso), há

og grönn, og hvíldi aðra höndiaa á bandlegg systu?
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Korteðar. Fólkið rak upp gleði-óp mikið; hún virt-

ist ekki segja neitt. É* beit á jaxlinn cg hélt

áfram. Einbver í hópnum kom nú auga á mig.

Fólkið rak upp annað ákaft ópið til, pað komst alt á

hreifingu og baðaði út höndunum; síðau kom það alt

hlaupaudi til mío; og áður en ég g&t sagt orð, hafði

bálf tylft af mönnum fest höndur á tnér. I>eir hófu

mig upp á px ir sínar og báru mig áfram; hitt fólkið

baðaði fit h:\ndieggjunura og rak : pp fagnaðar-óp;

pað árnaði rr.ér blessunar og kallaði mig lávarð sinn;

gifta kvennfólkið Ldó, og ógiftu stúlkurnar skotruðu

a .gunum býrlegs, en feimnislega, til mín. I>annig

bAru peir mig ú f*8t a$ fótum Phroso.

Ég var sannarlega hetjan í Neopalia pennan dag,

því fólkið áleit, að fyrir mín? skuld fengi drotning

pess (Phroso) að vcra kyr hjá pví og eyjarbúar sleppa

hjá hegoingunni, sem þeir óttuðust að verða fyrir.

Svo nú kirjuðu peir ekki Ijóð Alexanders eineygða

framar, heldur sungu peir fagoaðarljóð—brúðkaups-

sálm—um leið og ég kraup á kué við fætur Phroso

og porði ekki að líta upp í hið fagra andlit hennar.

„í>etta er fallegur bobbiu
,

andvarpaði ég með
sjálfum mér og braut heiiann urr. hvað fólkið hefði

sagt við veslÍDginn hana Phroso mína.

Svo þa'gnaði fólki^ skj cdiiega. Ég leit upp,

u: drandi, og sá, að Phroso bafði lyft upp hægri

hendinni og var 1 p>ann veginn að fara að taia. Hún
leit ekki á mig, já, og hún leit ekki heldnr á fólkið.

Augu hennar hvíldu á sjónum, sem hún elskaði. Svo
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tók hún til máls, með lágri en hreinni röddu, og

sagði:

„Vinir—f>ví ailir hér eru vinirog engir aðrir við-

staddir—ég hef einu sinni áður, frammi fyrir ykkur

ðllura, sk^rt frá ást minni til iáv&rðarins; láv&rðurinn

vissi ekki að það, sem ég J>á
sagði, var satt, og ég

hef ekki &agt honum að [>að væri satt, fyr en ég segi

bonum það nú hér í dag. En J>ið talið heimskulega

f>egar £>ið heilsið mér sera brúði lávarðarins; f>ví að

hann er stórmenni í sínu eigin landi og á mikinn auð;

en Neopalia er mjög 1 til og fátæk eý; og ég er

einungis lítilmótleg og fátæk stúlka í augum hans,

pó pið kaliið mig drotningu ykkar c<
.

Hún pagnaði eitt augnablik; en svo hélt hún

áfram með lægri röddu og virtist verða nærri dreym-

v andí, eins og hán léti sig reka aðgerðaiausa á öldum

ímyndunar^fls síns:

„Er undarlegt að taia við ykkur—við ykkur,

bræður mínir og systur, um eyna okkar? Ég veit

ekki; mér pykir vænt um að tala við ykkur öll. Dví

pótt ég sé fátæk eins og eyjan okkar er, pá álít ég
stundum að ef lávarðurinu hefði ko * ið hingað óbund-

inn annari, þá hefði hann elskað mig. En hjarta

hans var ekki eign hans sjálfs, og mærin, sem hann

elskar, bíður hans heima og hann fer til hennar.

Óskið mér pess vegna ekki til hamingju með pað,

sem ekki getur orðið“. Að svo mæltu gekk hún

mjög skyndilega inn í húsið, áður en ég eða nokkur

annar fékk ráðrúm til að segja orð, og systir Kortes-
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ar lokaði hurðinni í flýti. Ég var staðinn á fælur

rétt þegar hurðinni var lokað og sneri andlitinu að

henni, en bakinu að eyjarbúum.

Þeir J>ögðu fyrst forviða, en brátt fóru að heyr-

ast raddir á meðal peirra. Ég sneri mér við og sá,

að peir störðu allir á mig. Hinu þunga oki Mour-

aki's var létt af peirn; ótti peirra var farinn, og með
óttanum auðmýkt peirra; sami ákafi grimdarhugur-

inn, semí peim var á degi hins helga Tryphon’s, var

nú aftur kominn í f>á; peir voru espir út af von-

brigðum sínum, reiðir yfir að 3Ú fyrirœtlan, sem

hefði haft í för með sér að Phroso yrði hjá þeirn og

að peir losuðust við lávarð pann er yfir vofði að

stjórnin sendi J>eim, varð að engu.

„Deir fara burt með hanau, sagði einn

peirra.

„t>eir senda okkur tyrknest prælmenni sem lá-

varð yfir eynniu
,
hrópaði annar.

„Hann skal pá fá að heyra dauða-sönginnu
,
sagði

hinn priðji með hótandi röddu.

£>á leitaði reiði peirra að framrás og snerist

gegn mér. Ég veit ekki, hvort ég hafði rétt til að

skoða mig sem saklausa fórn.

„Hann hefur unnið ást hennar með svikumu

tautuðu eyjarbúar hver við annan og litu iliilega til

mín, með reiðisvip á andlitunum, sem boðaði mér alt

annað en gott.

Ég áleit, að peir hefðu 1 hyggju að gera mér

aðsúg og mispyrma mér, svo ég greip ofan f vasa
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minn eftir marghleypu minni, sem kapteinninn hafÖi

verið svo vænn að afhenda mér aftur. Ea J>á stökk

hár maður, með sítt bár og blossandi augu, fram úr

pyrpingunni og gaf hugsunum eyjarbúa aðra stefnu

rr.eð pví að hrópa hátt:

„Er ekki Mouraki dauður? Hvað höfum við að

óttast? Eigum við að bíða aðgerðalausir á meðan

lafði Phroso er tekin frá okkur? Ofan að sjó, eyjar-

búar! Hvað höfum við að óttast, fyrst Mouraki er

dauður?w

Örð mannsins kveiktu á blysi, sem blossaði upp

ofsalega. Eyjarbú»r voru í einu vetfangi komnir í

bál og brand af þeirrrtmgmynd, að ráðast á hermenn-

ina og fallbissubátinn. Engin rödd lét til sín heyra

í pá átt að benda á, að engar minstu líkur væru til

að pessi tilraun mundi hepnast, að pað væri sama

sem að ganga út 1 opinn dauðann, og að pvílík til-

raun mundi hafa hræðilega hegningu í för með sér-

Snmir kirjuðu upp dauða-sönginn, og saman við

hann blönduðust uppörvunar-orð að fara á móti her-

mönnunum og hvatning til hávaxna mannsins—peir

nefndu hann Orestes—að gerast foringi peirra. Hann
var ekki tregur til pess.

„Látum oss fara og sækja bissur okkar og

hnlfft4
*, hrópaði haDn, „og síðan niður að sjó! 4<

„Og hvað á að gera við pennan mann?“ hrópaði

hálf tylft af eyjarbúum og peir bentu á mig.

„Yið skulum gera honum skil pegar við erum
búnir að reka hermennina af höndum okkar44

,
sagði
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Orestes. „Ef lafði Phroso æskir eftir að hann verði

maðurinn hennar, skal hann giftast henni í{
.

Eyjarbáar ráku upp <5p, til að láta í ijósí að

peir væru sampykkir þessari niðurröðun hiutanna,

og rvo röðuðu peir séc í nokkurskonar fylkingu, sem í

kvennfólkið var sem kögur á. Ea ég mátti ekki

láta pá ganga út í opinn dauðann, án pess að segja

orð til að vara J>á við. Ég stökk upp á tröppuna

rétt framan við dyrnar á húsinu, san a blettinn,

sem Pnroso hafði staðið á, oor hrópaði:

,,E>ið eruð aular! Bissurnar á skipinu munu
fella ykkur niður í strá áður pr» pið getið svo m : kið

sem skeT’t eitt hár á höfði eins^í \asta hermanns.a

D jópar háðs stunur var eica svarið, sem ég fékk

upp á tilraun mína að fá f>á til að hætta við hið j.

heimskulega áform peirra.

„A stað, áfram! 44 hrópuðu f>eir síðan.

„Dað er að ganga út í opinn dauðannu
,
hrópaði

ég eins hátt og ég gat, og nú sá ég að cokkrar af

konunum hikuðu sér og horfðu fyrst á mig, og s o

hver á aðra með efasemd og ótta. En Orestes vildi

ekki heyra neitt um p tta, og kallaði aftur til eyjar-

búa að leggja af stað. Dannig stóðu málin, pegar

hurðin var opnuð að baki mér og Phroso stóð aftur

við hlið mér. Hún vissi hvernig komið var; augu

hennar lýstu mikilli skelfingu og kvöl.

„Stöðvið
J>á,

lávarður minn, stöðvið f>á“, sár-

bændi hún mig.

Ég tók marghleypuna upp úr vasa mínum og
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sagði: „Ég skal gera alt, sem ég get, til J>ess“.

„Nei, cei, ekki á þennan hátt! a hrópaði hún.

r I>að mundi hafa dauða yðar í för með sér og, peirra

einnig“.

„Komið“, hrópaði Orestes í ofurdrambi sínu af

að hafa svo skyndilega verið hafian upp í foringja-

stöðu. „Komið, fylgið mér eftir; ég skal leiða ykk-

ur til sigurs.u

„3>Íð aular, pið au!ar!“ hrópaði ég aftur. „Að
hálfri klukkustund iiðtnni verðið pið steiudauðir ef

þið farið!“

En peir vildu ekki hlusta á mig. Konurnar tóku

nú samt biðjandi utan um handleggi manna sinna og

bræðra — gagnslaus, ástsamleg öftrun, sem þeir

hrundu reiðuglega frá sér.

„Stöðvið pá, stöðvið þá! a sárbændi Phroso.

-„Gerið pað hvsð sem það kostar, lávarður minn, hvað

aem {>að kostar!“

„Pað er einungis einn vegur til pess“, sagði ég.

„Gerið pað, hvaða vegur sem pað eru
,
sagði

hún með ákefð; pví nú var fyikingin að beygja við í

áttina niður að höfninni. Orestes
.
var í broddi fylk*

ingarinnar, prútinn af sjálfsáliti og fullur af löngun 1

að sýna vaskleik sinn. í stuttu máli: Neopalia var

aftur komin í uppreist, og f>að vofði yfir að dauða-

söngurinn yrði á hverju augnabliki kirjaður upp í

öllum hinum villimannlega einfaldleik sínum.

X>að var ekki um annað að gera fyrir mig en að

tefja tímann; og [>etta orð, tími, er vanalega, og jafn-
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látið pessa vitlausa aula pjóta út i eyðileggingu.

Ég hafði áfórm í höfðinu, og kom með f>að. Ég steig

eitt spor áfram, lyfti upp Ivendinni og hrópaði af öll-

um mætti: «

„Hlustið á orð mía áður en f>ið leggið af staðr

Neopalia-búar, pví ég er vinur ykkaru .

I>essi orð mín höfði pau áhrif, að eyjarbúar

pögnuðu sem snöggvast og fylkingin stóð kyr, pótt

Orestes væri gramur og ópolinmóður út af töfinni,

nDað er mikill asi á ykkur, Neopalia-búaru
#

sagði ég. „Satt að segja er ætíö asi á ykkur.

Dað var asi á ykkur að drepa mig, sem hafði ekki

unnið ykkur nokkurt meÍQ. Dað er asi á ykkur að

drepa sjálfa ykkur á pann hátt, að flana að kjaftinum

á hinni stóru fallbiss i á skipinu við bryggjuna.

Saunieikurinu er, að ég er forviða á, að nokkur ykk-

ar skuli enn vera á lífi. En í þessu máli er meiri asi

á ykkur en nokkru öðru; £>ví pegar þið voruð búnir

að heyra pið sem lafði Phroso sagði, pá hafið þið

hvorki æskt að heyra né beðið eftir að heyra það sem

ég hef að segja, heldur hafið pið gengið af vitinu.

hver einasti ykkar, og valið mesta vitfirrioginn á

meðrtl ykkar fyrir leiðtoga.u

Ég bfst ekki við, að peir hafi átt von á alveg

svon* lagnðri ræðu. Deir hafa sjálfs&gt átt von á

reið prungnum ávítum eða mjúkum bænum Kalt háð

og ertni 8 f
' tti f>á í nokkur vandræði, og ummæli mín

um Orestes, sem var all sór á svipinn, komu J>eim til

&ð hlæja á móti vilja peirra.
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„Og síðan flanið pið af stað, allir saman viti

ykkar fjær, og skiljið mig hér eftir, mig, sem er eini

maðurinn með fullu viti hér á ejnni!u hélt ég áfraon

er ég ekki með fullu viti? Já, ég er ekki svo

vitlaus að yfirgefa fegurstu hefðarmeyna í veröldinnir

J>egar hún segir að hún elski mig ‘. Um leiö og ég
sagði petta, tók ég hönd Phroso og kysti hana.

Hönd hennar lá afllaus og köid í hönd minni. „Því

heimkynni mitt er langt í buitu héðanu
,
hélt ég á-

fram, „og f>að er langt síðan að ég hef séð mærina,

sem pið hafið heyrt getið um f>ar; og hjarta manns-

ins lætur ekki neita sér um öskir sínar.u Ég kysti

hönd Phroso aftur, en ég þorði skki að líta framan

í hana.

Það hafði nú runnið upp fyrir eyjarbúum bvað

ég var að fara. I>að varð augnabliks þögD, seinustu

leifarnar af efa og rúðgAtu. Svo ráku peir alt í einu

upp gleði-óp. Orestes einsamall var ólundarlegur

og pegjandi, pví pað, að ég gafst svona upp, velti

honum úr tign peirri, sem hatm hafði svo stutt verið

í. Eyjarbúar hrópuðu hvað eftir annað upp af fögn-

-uði. Ég vissi, að óp peirra hlytu að heyrast nærri

niður að höfninni. Karlar og konur pyrptust í

knngum mig og gripu hönd mÍDa. Eaginn virtist

hirða hið minsta uiu mærina, sem „beið eftir méru

heima á ættjörðu minni. Þeir voru einlægir föður-

iacdsvicir, pessir Neopalia-búar. Ég hafði veitt

peirri dygð peirra eftirtekt nokkrum sinnum áður,

og hegðun peirra nú staðfesti álit mitt. En það var
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auðvitað eftirtektaverður mismunur á, hvernig hún

lýsti sér hjá þeim. Aður var ég undirorpinn óvináttu

peirrat en nú skoðuðu peir mig sem vin; J>ví, með

pví að lýsa yfir áformi míuu að giftast Phroso, komst

ég á sömu hillu í áliti peirra sem ég væri Neopalia-

maður. Satt að segja óttaðist ég í eina eða tvær

mínútur, að þeir ætluðu að bjóða mér foringja*

stöðuna, sem laus var síðan Orestes hrapaði aftur úr

tigninni, eða öllu heldur að J>eir mundu neyða henDÍ

upp á mig.

Ed til allrar hamingju tók ákafi eyjarbúa miklu

skaðlausari stefnu, pótt hún setti mig í nærri eins

mikinn vaoda. I>eir slógu hring í kringum okkur

Phroso og heimtuðu, að við skyldum faðmast parna

fyrir allra augum. En samt sem áður gleymdi ég
þeim öllum eitt auguablik—þeim öllum, og fieiri en

þeim öilum—á meðan ég hólt Phroso í faðmi mínum.

I>að hittist nú svo á, að kapteininum, Danny
og Hogvardt póknaðist að velja petta augnablik til

að koma í ljósmál á veginum, par sem peir komu í

hægðum sfnum eftir honum, á leiðinni til hússins, og

sáu þeir okkur Phroso í faðmlögum á tröppunni

framan við húsdyrn&r, og eyjarbúa í hálfhring fyrir

framan okkur ofsa glaða. Denny hrópaði „hallo“ af

undrun, og vissi ég J>á hvað skeð hafði. Eyjarbúar
—fjandskapur peirra gegn hervaldinu hjaðnaði niður
eins fljótt og hann hafði kviknað—pustu til kap-

teinsins, til að segja honum gleðitíðindin. Hann
kora til mín og s&mpykti ráðahaginn með J>ví að taka

í hönd mína.
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„Ea J>ví högaðuð J>ér yður eias undarlega og

J>ér gerðuð, lávarður minn, J>egar ég óskaði yður tii

hamingju fyrir klukkutíma síðan á jaktinni? 4, sagði

kapteinainn; og J>etta var mjög eðlileg spurning.

,,Ó, sannleíkurinn eru
,
sagði ég, „að J>að var J>á

ofurlítil tálmun í veginum. Sí

„Ó, ofurlítið missætti milií elskendanna?* 4 sagði

kapteinninn brosandi.

„Jæja, eitthvað J>ví um líktu
,
svaraði ég.

„En ég vona. að alt té nú klappað og klártu
,

sagði kapteinninn kurteislega.

„Jæja, næstum þvíu
,

svaraði ég. Svo mættust

augu okkar Denny.

„A ég einnig að óska yður til hamingju?* 4 sagði

Denny kuldalega.

I>að var ekkert tækifæri til að sk^ra fyrir hon-

um, hvernig í öilu lá; kapteinninn var o£ nærri

okkur.

„Mér þætti mjög vænt um að J>ér gerðuð J>að
u

,

sagði ég J>ví; „og &ð Hogvardt gerði pað einnig.“

Hogvardt ypti öxlum, hóf upp augabrýrnar og

sagði brosandi

:

„Ég vona, að [>ér séuð að gera J>að sem er fyrir

beztu, lávarður minn.u

Denry svaraði alls engu. Hann sparkaði í jörð-

ina með fætinum. Ég vissi vel hvað Denny hugsaði.

Denny var skyldur mér í móðurætt sína; og augu

Denny’s spurðu &reinilega: „Hvar er nú Wheatley-

ættm orðheidnin?41 Ég skildi &lt J>etta til hlítar; ég
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las í huga haos betur ©n ég gat lesið í huga sjálfs

mín. I>ví ef viö hefðum veriÖ einsamlir og heföi

hann spurt mig bláti áfram: „ÆtliÖ pér aö giftast

henni, eöa er petta einungis annaö bragÖ af yÖur?a—
hamingjan veit, aÖ {>á hefði ég ekki vitaÖ hvernig ég
hefði átt að svara honum! Ég hafði byrjaÖ nýtt

bragð; áform mitt með að látast var, að fá eyjarbúa

til aÖ sundrast friðsamlega og síðan að laumast ein-

samall burtu, treystandi L vit peirra—f>ótt pað væri

brákaður reyr, f>á var pað eina ráðið—að þeir létu

sér lynda paö sem ekki var hægt að breyta. En var

þetta nú 1 huga mínum, síÖan ég hafði haldið Phroso

i faðmi mínum og varir okkar höfðu mæzt í heitum

kossi, sem eyjarbúar höfðu fagnað yfir sem trygg-

ingu fyrir að við giftumst?

Ég vissi það ekki. Ég sá, aö Phroso sneri Fér

við og gekk inn 1 húsið aftur. Kspteinninn talaði

eitthvaö við Denny. Eg sá að hann benti upp í

gluggann á herberginu, sem Mouraki hafði búið í..

Hann fór inn í húsiö; Dmny benti Hogvardt að koma

til sín, og peir gengu einnig ian í húsið Mðir, án

þess að biöja mig að fara með sér. Smátt og smátt

tvístraðist pyrpingin af eyjarbúum; Orestes rauk

burt meö ólund út af vonbrigðunum
;

karimennirnir

—þeir sem böföu hnífa földu þá vandlega—gengu

niÖur veginn eins og friðsamir borgarar; kvennfólkið

reik*Öi burt, idæjsndi, hjalandi, f>vjsðrard\ himin-

gistt *dns og kvennfóík ætfö er, pegar um ástam; i

er sö læöa. Fg varð pannrg eirsamali eftir fvrir
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framan húsið. pað var komið fast að rökkri og him-

ininn var orðinn skýjaður jfir sjónum. X>j,ð var

blæja-logn; ekkert hljóð heyrðist nema gaauð ald-

anna \)ið ströadina.

Ég stóð þarnxi og h *ði bardagann, en hve lengi

veit ég ekki; baráttan hið innra hjá œér var mjög

sár. Til beggja handa virtist nú liggja vegur, seir

pað mundi saurga fa tur rnína að fr>ang»; 4 ððruna

veginum var rofið heitorð, á hinum hrekkjabragð og
strákskapur. Unun peirrar ástar, er ég gat notið ein-

ungis með vansærad, var ófullkomin unun; en samt

ef ég gat ekki notið pessarar ástar, pá virtist lífið of

tómlegt til að iifa pað. R ddir hinna tveggja meyja

h jóaiuðu 1 eyrum míaum — hið létta, glaðlega hjal

og hin rÓ3amari, sætari rðdd. Ó, f>essi eyja mín

hvað hfia f>ó lagði á mann!

Eftir nokkra stund fann ég að hönd v;.r l ?>gð á

ðxlina á mér; ég sneri *nér við og sá, í hinn ððum
áfallandi rðkkri, að systir Kortesar stóð hjá mé*:

hún horfði lengi og alvarlega fraraan í mig.

„Jæja‘% sagði ég, „hvað er yður nú á hönium?^

„Hún verðjr að tala við yður, lávarður rainu 41

svara*i stúlkan. „Hún verður að tala við yður tafar

líUSt.u

É^ horfði aftur út yfir hðfnina og sjóinr, til að

reyna &ð kæfa niður hugar-æsing minn og komast

í iðurstöðu u 'Tí
,
hvað ég skyldi gera. En é / g&t ekk.

séð neinn veg eða kornist að neinni ákveðinni niður

siððu.
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„Já, bím verður að tala við mig14
, sagði ég loks;

ég gat ekki sagt neitt aanað.

Systir Koitesar gekk burt, og lýstu hia góðmót-

legu augu hennar að hún botnaði alls ekki í atferli

mín*u. Ég varð pannig einsamall aftur með hinar

órólegu hugsanir mínar. Ér heyrði, að gengið var

úr einum stað í annan í húsinn. Éghey/ði að glugg-

anum á herberginu, sem Mouraki hafði haldið til í,

var skyndilega lokað. En svo varð ég þess var, að

einhver nálgaðist mig. Ég sneri mérvið og sá, að

hinn hvíti kjóll Phrosj blikaði í hilfdimmunni, og að

andlit hennar var nærri eins hvítt eins og kjóllinn.

Já, stundin var komin; en ég var ekki reiðu-

búinn.

XXI. KAPÍTULI.

ORÐ, SEM ÞÝÐIR ÝMISLEGT.

Phroso kom til mín skjótt og alveg hiklaust.

Ég hafði búist við dálítilli feimni hjá henni, ea andlit

hennar lýsti engu pessháttar. Hún horfði beint og

blátt áfram í augu mín, og fór að tala strax og hún

kom til mín.

„Lávarður minnu ,
sagði hún, „ég veið &ð biðja

yður einnar bónar: Ég verð að leggja’ enn eina

byrði á yður. E f
tir f>að, sem skeð hefur í dag, f>ori

ég ekki að vera hér pegar landar mínir fá að vita
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hveniig ieikið hefur verið á J>§; ég mundi skamœast

mln að líta framan í J>á; og ég J>ori ekki að trúa

Tjrkjunum fjrir mér, J>ví ég veit ekki hvað J>eir

kjnnu að gera við mig. Viijið
f
ér fljtja mig til

Aj>enuborgar eða til einhverrar hifnar, s>tn ég get

komist frá til Aj>enu? Ég get laumast fram hjá

vaíðmönnunurn hé^; ég skai ekki gera jður neitt ó-

næði; J>ér f>urfið einungis að segja mér bvenær skip

jðar leggur af stað, og láta mig hafa einhvern kjma

á J>ví tii að vera 1 á leiðinni. Dað ollir rnér so-gar

að biðja jður að gera meira fjrir mig, pvS J>ér eruð

pegar búinn að hafa svo mikið fjrir mér, en ég er í

miklum vandræðum óg— Hvað gengur a*, láva ð

ur minn?*‘

Ég hafði hreift hendina, til f>ess að slöðva ræfu

hennar. Hún brejtti á f>ann eina hátt sem ég, J><5tt

pað hefði kostað mig lífið, hefði ekki getað brejtt á.

Hún gekk algerlega fram hjá J>ví, sem skeð hafði,

með pví að skoða J>að einungis sem klókinda bragð.

Sá þáttur sem ég hafði tekið í J>ví, er skeð hafði, var

einungis bragð 1 augum hennar; um pann J>4tt sem

hún hafði tekið i J>ví, sagði húi ekkert. Var hlut*

taka hennar í J>ví einungis klókinda bragð? Blóðið

fór að sjóða í æðura mfnum, J>egar ég hugsaði um
f>etta; ég*gat ekki borið J>að.

„Degar landar jð&r fá að vita hvernig leikið

hefur verið á J>á?
u sagði ég og hafði orðin upp eftir

henni. „Leikið á f>á í hverju?*‘

„Með bragðinu, sem leikið var, lávarður minn,
til — til að fá p\ til að dreifascu

,
sagði Pbroso.
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Ég steig eitt spor nær henni, og rödd mín sk&lf

J>egar ég ssgði:

„Var f>að alt saman bara klókindi-bragð,
*

Phroso?a pví á pessu augnabliki mat ég pað meira

en alt annað í veröldinni, að húo fullvissaði mig á

ný um áöt sína. Ég ætlaði mér að neyða petta út úr

henni, heldur en að fá pað ekki.

Hún svaraði mér með spyrjandi augnaráði og

ofurlitlu, döpru brosi.

„Erum við
f>á trúlofuð?a sagði hún með sorg-

blönduðu háði.

Ég stöð nú fa3t bj á henni. Ég snerti hana ekki,

en ég beygði m ;

g dálítið niður, svo andlit mitt varð

mjög nálægt andliti hennar.

„Var það klókinda bragð í dag, og var þ&ð

e nnig klókinda bragð á hátíð hins heilaga Tryph*

on’s?’* spurði ég.

Hún leit sem snöggvast framan í mig, eins og

henni hefði orðið hálf hverft við orð mín. Hún
svaraði ekki sp jrnÍDgu minni.

„Var alt þetta klókinda-bragð, Phroso? 4 spurði

ég aftur í bænarróm með ákafa, í hinni óhemjulegu

löngun minni að heyra hana 1/sa ytir ást sinni enn

einu sinni, þarna sem við vorum, við mig eics&ml&n,

par sem enginn annar heyrði pað, par sem enginn

v&r til að rýra hið sæla leyndarmál.

Phroso svaraði nú, og fylgdi svarinu sorgprung-

inn, mjúkur, mjög légur hlátur.

„Ah, lávarður minn, megið pér til &ð fá &ð heynt
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f>að aftur?* ( s&gði hún. „Hef ég ekki þegar orðið að

blygðast mín tvisvar? íC

„Blygðist yöar enn einu sinni<;
,

sagði ég mjög
lágt; pá sá ég gleðibjarma yfirvinna sorgar-mistrið í

augum hennar, eins og ég hafði séð koma fyrir^einu

«inni áður; og ég heilsaði þessari breytingu með [>ví

að hvÍ8l& að henni: „Já, púsund sinnum, púsund

sinnum!u

„Kæri lávarður minn! 4C sagði hún; ensvohörfaði

hún aftur á bak og ský drö aftur fyrir gleðibjarmann

í augum hennar, par se^i hún stóð fjær mér og horfði

4 mig orðlaus og vandræðaleg útaf J>essari gátu.

„Eo, lávarður minn

—

cc sagði hún svo lágt, að ég
Tarla heyrði J>að. Svo soeri hún sig út úr að svara

með J>ví, að endurnyja beiðni sína og sagði: wI>ér

skiljið mig ekki eftir hér, eða ætlið pér að gera p&ð?

I>ér flytjið mig á einhvern þann stað, sem ég get

verið óhult á? Ég—ég er hrædd við J>essa tyrk-

nesku menn, jafnvel J>ó Mouraki pasja sé dauður cc
.

Ég gaf engan gaum að beiðninni, sem hún var

að endurnýja. I>að var eins og mér væri ómögulegt

að tala eða gera nokkuð annað en horfa í augu henn-

&r. Loks sagði ég—og pað v&r ekki l&ust við að

•ótti lýsti sér í rödd minni:

„Augu yðar eru hin dásamlegustu augu, sem til

eru í veröldinni, Phroso íC
.

„Láv*rði>r minn! u sagði Phroso í hálfum hljóð-

ura og lét augnaiokin síga niður. En ég vissi-að

hún mnndí bráðlega opna augun aftnr, og hún gerði
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„Já, í allri vQröldinniu
,

sagði ég. „Og mig

langar til að heyra pað aftur.u .

Á meðan við höföum verið að tala paniiig sam-

an, höfðum við fært okkur úr stað sraátt og smátt;

við vorum nú við hlið hússins, í hinum dimmaskugga

pess. Eq augun, sem ég var að hæla, þrengdu sér

samt í gegnum dimmuna og skinu í myrkrinu. Og
alt í einu fann ég, að handleggir voru lagðir utan um
hálsinn á mér og hé du fast utaa um hann; ég fann

anda hennar á kinn minni, og var hann tíður og 6 -

jafn; og hún hvíslaði að mér:

„Já, pér skulu^ fi að heyra p&ð aftur, f>ví ég
blygðast mín ekki nú. Dri ég veit, j§, ég veit. Ég
elska yður, ég elska yfur, ó s

hve heitt ég elska yð-

ur!‘ É Ég hvíslaði að henni samsvarandi ástar-orðum.

Ég hélt henni í faðmi mínum, eins og ég héldi henni

dauðahaldi gegn öllu valdi veraldarinnar; öll ver-

öldin var innifalin í f>assu augnabliki, og pað var

ekkert nema petta augnablik í veröldinni. Ef ein-

hver maður hefði pá sagt mér, að ég hefði áður fund-

ið til ástar, pá hefði ég hlegið upp í opið geðið á

honum—aulanum peim!

En Phroso sneri sig pá úr faðmi mínu’tn; hin

skamvinn8 unun—laus við alla fortíð og framtíð,

laus við allar efasemda-hugsanir—yfirgaf hana, og

með pví að hverfa frá henni yfirgaf hún mig einnig.

Phroso stóð rétt hjá mér og sagði ofur lágt:

„En, lávarður minn—

“

Ég vissi vel, hv*ð }jún ætl?.ði að segja, og ég
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stðð þaorjandi eitt augnablik; veröldin okkar var

komin undir næstu orðum mínura.

„En, lávarður minn, hvað er um mærina, sem

bíður yðar fyrir handan sjóinn? 4 sagði Phroso. I>að

var nokkur ótta-hljómur í hinum mjákt út töluðu,

lágu orðum, er bárust til mín í myrkrinum. En á

nærfta augnabliki, áður en ég fékk ráðrúm til að

svara, kom Phroso fast &ð mér, lagði aðra hönd sína

á handlegg minn og sagði blíðlega, en hratt:
, Já,

ég veit—ég sé—ég skil, og ég pakka ýður. lávarður

minn; og ég þakka guði fyrir pað, kæri iávarður

minn, að pér sögðuð mér eins og var, og yfirgáfuð

mig ekki án f>ess að láta mér í ljósi ást yðar. Því

Þ* ég verði mjög ófarsæl,
f>á er ég samt upp með

mér; og á hinum löngu nóttum mun ég hugsa um
pessa kæru eyju og um yður, f>ó bæði hún og pér

varðið langt í burtu frá mér. Já, ég þakka hamingj-

unni fyrir að pér sögðuð mér f>að, kæri lávarður

minn.u Hún beygði niður höfuð sitt, sem ekki hefði

átt að beygja sig fyrir nokkrum manni, og kysti

hönd mína.

En ég dró hönd mína skyndilega að mér, greip

Phroso aftur í faðm minn og kysti hana á munninn;

pví ég var nú búinn að taka fastan ásetning. É»
ætlaði ekki að sleppa henni, hvað sem það kostaði.

Hver sem vildi mátti spyrja, hvaða rótt ég hefði til

að eiga hana; ég gat með engu móti slept henni.

En mmt sagði ég ekki orð, og hún skildi ekki ásetn-

ing minn, heldur ímyndaði sér, að ég væri að kveðja
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liana í hinsta sinn meö kossi; f>ví tá.r voru á andliti

hennar og vættu varir mínar; og hún hélt séc í mig

eins og einhver værijaö reyna að slíta hana frá mér
5
og

mundi bráðum hepnast aö skilja okkur fyrir fult og

alt; meö svo sterkum tökum hélt hún mér- Ég opn-

aði munnina til þess aö hvísla peim orðum í eyra

hennar, sem mundu bjóða byrginn pessu, sem var &ð

slíta hana burt frá mér, og sem mundu tengja okkur

saman alla æfí.

En hlustið á! J>að heyrðist k&ll, undrunar-óp

og fótatak einhvers. Nafn mitt var kailað upp, hátt

og áfergislega. Ég pekti að pað var rödd Denny’s.

Phro3o smsygði séc úr faðmi mÍQum, — ég hafði

linað haldið, sem handieggir mínir höfðu á henni —
og hörfaði inn í dimmasta skaggann.

„Ég kem bráðum aftura
,
hvísi&ði ég að Phroso

og pr^sti hönd hennar, sem nú v&r hiy og prysti

hönd minni á móti, og gekk síð&n út úr skugganum
við hlið hússins fram fyrir stafn pess.

Denny stóð á tröppunum framan viö dyrnar,

sem voru opnar; lampinn í ganginum kastaði mikilli

birtu út í næturmyrkrið fyrir utan, og birtan féll

hindrunarlaust á andlit mitt þegar ég gekk upp

tröppurnar til Denny. £>egar hann sá mig, virtist

hann gleyma erindi stnu og ákafa sínum; því hann

greip í öxl mína, starði á mig og hrópaði síðan:

„Hamingjan góða, pér eruð alveg náfölur, mað-

ur! Hafið pér séð vofu? Er Constantine genginn

aftur — eða pá Mouraki ?•*
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„Fimmtíu vofur væru ekkert í samanburði við

f>að, sem ég hef gengið í gegnumu
,

svaraði ég.

„Guð veit, að ég hef aldrei á æfi minni kornist í ann-

að eins! Hvað viljiö þér mér? Til hvers kölluðuð

f>ér á mig? Ég get ekki tafið hér. fíún bíður eftir

mér4t
. I>ví nú var mér sama; Denny og allir í Neop-

alia máttu nú vita ásetning minn.

„Já, en hún verður að bíða dálitla stund“, sagði

Denny. „Þér verðið &ð koma inn í húsið og fara

upp á loft.u

„Ég get pað ekkiu
,

sagði ég prákelknislega.

„Ég—ég—ég get pað ekki, Denny.u

„I>ér megið til að gera paðu
,
sagði hsnn. „Ver

ið nú ekki auli, Charley. I>að er mjög áríðandi; kap-

teinninn bíður eftir yður.u

Andlit hans virtist uppbóigið af D^ungum;

hverjar pær voru, gat ég ekki vitað, en bendingin

um, að pyðiDgarmiklar fiéttir væru komnar, var nóg

til pess, að ég greip í hann og hrópaði
:

„Hvað er

pað? Ég skal komau .

„Það er rétt af yðuru
,

sagði Denny. „Komið

með mér strax.u Að svo mæltu sneri hann sér

við og hljóp inn í ganginn og upp stigann. Ég
fylgdi honum eftir, og var hugur minn á ruglingi út

af pví hvað ég mundi fá að heyra.

Hið rólega, starfslega útlit herbergisins, sem

Denny fór inn í með mig, hafði pau áhrif, að víman

rann dálitið af mér. Ég hristi af mér bráðlætið, eins

m ikið og ég gat, og reyndi að hylja tilfinningar mín-
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ar undir hirðuleysis-gervi. Kftpteinninn sat við borð-

ið, með hrúgur af skjölum fyrir framan sig; hann

virtist vera að rannsaka f>au, og við lesturinn kom
r

„Þessi Mouraki var slunginn náungi‘% sagði ^

hann, ,,en ef einhver hefði náð í þetta skjalaskrín
]

hans á raeðan hann var á lífi, J>á hefði hann ekki

fengið að halda jafnvel eins mögru embætti eins og

hann áleit landstjóra embætti sitt vera. S tnnleikur-

inn er, Wheatley lávarður, að þótt pér hefðuð í raun

og veru átt pátt í dauða hans, pá álít ég að þér hefð-

uð ekki haft neitt að óttast pegar sum af pessum

skjölum hefðu komið stjóminni fyrir' sjónir. E>að er

satt að segja gott, að vér erum lausir við hann! En,

eins og ég hef ætíð sagt,
. pó þessir Armeníumenn

séu gáfaðir og fimir, pá

—

<c

En ég var ekki kominn upp á loft til pess að

hlusta á Tyrk ja halda ræðu um Armeníumenn, svo

ég greip fram í fyrir kapteininum með óþolinmæði,

sem ég gat ekki alveg dulið, og sagði:

„Fyrirgefið mér, en er petta alt sem þér vilduð

mér?u

„Ég ímyndaði mér, að jafnvel petta hefðí tals-

verða p/ðingu fyrir yðuru
,
sagði kapteimiinn.

„Auðvitaðu
,
sagði ég og náði nokkru af still-

ingu minni aftur; „en kurteisi yðar og góðvild hafði

þegar rekið burt allan ótta hjá mér í pessu efni.u

Hann hneigði sig til viðurkenningar um smjaður

mitt, og hélt svo áfram með mjög rólegri röddu, ^

irlitningar* og undrunar-Svipur á hann.
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’meðan banu var að raða skjölunum niður í netta

blaða:

„Þar eð stjórn ejjarincar hvíiir á mér til bráða-

byrgða sökum dauða Mouraki’s pasja, pá áleit ég
skyldu mína að rannsaka skjalaskrín bans tignar —
(fari bann bölvaður, bundurinn) — skjalaskiín hans

tignar, og er afleiðingin sú, &ð ég bef uppgötv&ð

mjög merkiiegar sannanir fyrir ráðabruggi, er bann

vogaði sér að bafa á prjónunum. En ég parf ef til

vill ekki að ónáða yður'með pví málefniu .

„Ég vildi raeð engu móti blai da mér inn í pað

málu
,
sa^ði ég.

,.Ég uppgötvaði einnigu
,
béit kapteinninn áfram

með sömu óraskanlegu róseminni, „á með&l skjala

Mouraki’s pasja bréf, sem skrifað var utan á til—

“

„Til min? ; hrópaði ég og stökk á fa tur.

„Nei, til frænda yðar, til gentlemannsins bérna.

Samkvæmt því sem ég áleit skyldu mína—og ég
verð &ð treysta pví að Mr. Swinton fyrirgefi mér-~u

Degar Lér var komið stanæaði pessi ertandi náungi,

borfði á Denny, beið eftir að h&nn hneigði sig, tók á

móti bueigingunni eins og pungri byrði befði létt af

honum við fyrirgefningu Denny’s, ræskti sig, lag-

færði dálítið brúgu &f skjölum vinstra megin við sig,

og loksins—ó, loksins! hélt hann áfratn og sagði:

„Samkvæmt pví sem ég áleit skyldu mína— a

„Já, já, auðvitað var pað skylda yðaru, sagði ég.

„Dað er Ijóst, að pað v? r skylda yðí r. Já?u

„Lhs ég petta b éía
,
bélt hann áfram. .,En pað
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lítur dó samt út fyrir, að innihald þess sé ekki f>fð-

ingarmikið

—

u

„Því í skollanurn— ég meira--ég bið yður for-

látsu
,
greip ég fram í.

„—heldur einungis prívat málefnia
,
bélt kap-

teinninn áfram. ,.E n ég álít, að ég bafi ekki rétt til

að sleppa bréBnu. Pað verður að afhendast stjórn

inni ásamt hinum öðrum skjölum Mouraki ;

s pasja,

Ég hef nú samt sem áður lofað Mr. Swinton að lesa

það. Hanu segir að pað snerti yður, Wheatley lá-

varðnr, œeira en sig. Ég stÍDg peFS vegna upp á,

að hann lesi yður það — ég get stfcfað mig fram úr

enskunni, en mér er ekki liðagt um að t»la málið — í

minni viðurvist.* 4 Að svo mæltu afhenti hann Dersny

umslag með bréfi í. Þar vorum við loks komnir að

erindinu.

,
I öilum hamingjunnar bænum verið fljótur að

lesa bréöð, kæri Ðenny,u hrépaði éu*, settist upp á

borðið og d : nglaði öðrum fætinum aftur á bak og á-

fram af hatr slausri ópolinmæði. Kapteinninn horfði

á hinn iðardi likama n inn með djúpri mispóknun.

li)enny tók bréfið úr umslaginu og lss sem fylgir:

,,London, 21. maí‘
; pá stmzaði hann og sag^i: „Við’

konnun hing&ð pann 7. eins og pér vitið.u Ég kink-

aði kolli í flyti og bann hé!t áfram lestrinum: .,Kæri

Dem yminr.:—O, hve hræðilegt petti er! Ég get

varla polað að liugða um p*ð. Vesliugs, vesíings

m^ðurinc! Mamma er skelfing sorgbitin, og ég auð-

vitað enrrpá meira. Bæ*i mömmu og mér finst petta
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einhvern veginn miklu verra vegroa p>ess, að þess

frétt skyldi koma premur dögum eftir að hann hefur

hiotið að fá bréfið frá henni mömmu. Marrma segir,

að f>að geri 1 raun og veru engan mismun, og að ef

bréf hennar hafi verið viturlegt
% |>á geti J>essi hrœði-

lega fregn ekki breytt því. Ég bfst við að bfm

geri J>að ekki í raun og veru, en hún virðist samt gera

J>að, eða er ekki svo? Ó, skrifið mér strax aftar og

segið mér, að hann hafi ekki verið mjög öfarsæll út

af J>vi á meðan hann lá í J>essari hræðilegu hitasótt.

Hérna er nú stór klessa—af J>ví ég er að gráta! Ég
yeit að J>ér álituð, að mér hefði ekki J>ótt neitt vænt

um hann, en mér J>ótti J>að sarct—J>ó ckki («dns og

mamma segir) í einu tilliti, í rauninni. Haldið J>ér

&ð hann hafi fyrirgefið mér? I>að mundi verða minn

foani, ef ég ímyndaði mér, að hann hefði ekki gert

J>að. Skrifið mér fljót . Ér b/át við, að pér flytjið

veslings kæra Charlev heim til Englands? Gerið

svo vel að segja mér, að hann h*fi ekki hugsað mjög

ilt um mig. Matnrna lætur einlæga hluttakningu

sína í Jjósi ásamt mér—yðar ullra einlægust, B?at-

r’ce Kencett H ;pgrave. P. S —Mr. Bennett Ham-
lyn er einmitt nybú'nn að heimsækja mig; hann er

óttalega sorgbitinn út af veslings kæra Charley. Ég
' hugsa ætíð uœ bann sero Chnriey ennpá, eins og pér

vitið. Skrifið mér14
.

I>dð varð nokkv r pögn. Og svo sagði Denry
með háðslegri röddu

:

,,Að hugsað er rmpfv um mann sem „Cherley u
,

er, J>egar alt kemnr t'l ails, nokkurs virði iC
.
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„En hvern fjandan f>/Öir petta?* 4 h:ópaði ég og

stökk ofan af 1 or*inu.

,„Ég býst við, að þér flytjið veslings kæra Char-

ley hcim til Englandsu
,
endurtók Denny, og lýsti

rödd hans pví að hann væri í pönkum. „Jæja, ég
verð að játa, að pað eru meiri horfur á f>ví nú en

fyrir nokkrum dögum síðanu .

„Denny, Denny, ef yður pykir nokkuð \ænt um
mig, f>á segið mér hvað allt petta, sem er í bréfinu, á

að f>ýða? Ég hef ekki feDgið neitt bréf frá

—

u

„,Mömmu‘ ? ‘ sagði Denny. ,>Nei, við höfum

ekki feng.ð neitt bréf frá mömmu. En svo höfum

við ekki fengið neitt bréf frá neinumu .

,.Fari ég f>á í gálgann ef ég

—

n byrjaði ég rugl-

aður cg niðurdreginn.

„Eq, Cherleyu
,
greip Denny fram í fyrir mér,

„raáske mamma hafi sent biéfið til—Möuraki’s

pasja!* 4

„Til Mouraki’s?u hrópaði ég.

„Þetta bréf mitt rataði leiðina til Mouraki’su
,

sagði DenDy.

, ,011 bréfu
,

sagði kapteinninn, sem hallaði sér

aftur á bak 1 stólnum og horíði upp 1 loftið, mundu
hafa gengið í gegnum höndurnar á Mouraki pasja,

ef hann vildi að pau gerðu paðu .

„Hamingjan góða!u hrópaði ég og etökk til

kapteinsins. Þetta var næg bending fyrir mig. í

einu vetrangi voru hinar skjálfandi hendur mínar

búnar að umturna hinum nettu skjala hlöðum, sem
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voru á borðinu fyrir fram&n kapteinin og til beggja

banda honum. Ég stakk höndanum niður f skjölin,

deygði feim til, þreifaði á peim, leitaði allsstaðar f

peim, dreifði peim um alt, og jafnvel reif pau,

Kapteinninn, sem ekki gat ráðið við neitt á meðan

J>essi ákafi var í mér, stundi af örvæntingu yfir pví,

hvernig ég ónytti verk hans. En Denny, sem hafðí

horft á aðfarir mínar í nokkrar mínútur, r&k skyndi-

lega upp skellihlátur. Ég stanzaði eitt augnablik,

til að hvessa augun á hann ávítandi fyrir hina ótíma-

bæru kæti hans, og hélt síðan áfram pessari óstjórn-

legu leit minni.

En leitin virtist pyðingarlaus. Auuaðhvort

hafði Mouraki ekki tekið á móti neinu bréfi frá Mrs.

Bennett Hipgrave, eða hann hafði gert hið sama við

bréf pessarar sómakonu sem ég var vanur að gera við

pau—fieygt pví í ruslakörfuna strax og bann haföi

lesið það. Ég rannsakaði hvern bréfsnepii á borðinu,

opinber skjöl, prívatbréf (kapteinninn var mjög óró*

legur þegsr ég heimtaði að fá að iesa hin síðarnefndu

til pess að vita, hvort nafn Mrs. Hipgrave væri ekki

nefnt í þeim), vistaskrár—í einu orði alt, sem hafði

verið í skjalaskríni MourakiV.

„Hér er ekkert biéf til mín!u króp&ði ég og

gekk frá borðinu, niðurbeygður af vonbrigðunum.

„Já, það er horfið; en þér megið reiða yður á,

að Mouraki hafði bréfið fct

,
s-igði Denny.

Alt í einu rankaði ég við ir ér og mundi eftir

hinu undirfurðulega, kankvísa brosi á andliti Mour-
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aki’ð, þegar bann hafÖi veiið að tala um hefðarkon-

una, sem væri mjög ant um mig og konuefnið mitt á

Enolandi. Hann hlaut að hafa J>á vitað hvernig a!t

var komið, hlaut að hafa haft bréf Mrs. Hipgrave í

vörzlum sínum á peirri stnndu. Hann blaut að hafa

leíkið á mig af yfirlögðu ráði á þann hátt, að stinga

bréfinu undir stól. t>ess vegna varð hann svo ofsa-

reiður pegar ég 1/sti yfir pví, að ég ætlaði mér að

slíta pau böcd er bundu mig— eiði, sem um stund

yfirbugaði hina köldu slægð hans og kom honum til

að beita sterkum hótuDum. A þessu augrabliki, nú

pegar ég skildi til fullnustu hm ósvífDU strákapör

Mouraki's, nú, pegar ég hugle ; ddi baráttuna, sem

hann hafði ollað mér, og sársaukann, er hann hafði

ollað Phroso, jæja, einmitt þá varitaði ekki mikið á

að ég gerði Deraetii að dýrlingi, og enn minna á að

ég öfundaði hann af hreystiverki hans.

„Hvað skyldi
J>á

hafa verið í bréfinu? 4í hrópaði

ég ti! Denny.

„Lesið bréf mitt beturu
,

sagði hann og fleygði

pví tll mín yfir borðið.

Éor las bréfið aítur. l>að var r ú farinn að minka

í mér æsingurÍDn, og p/ðirg pess var nú ljós fyrir

méí ; < g ég efaðist ekki framar um bver hún væri

Bréf Mts. Bennet Hipgrave’s—hið vitiirlegci bréf

hennar— hafði uppbafið trúlofun n ína og dótlur

hennar. E>essi sannJeikur var Ijós; alt sem vantaði

—

slt sem Mour&ki hafði eyðilagt af vaikárni sinni eða

liirðuleysi—var ástæð&ti fyrir upphafningunni
;
og



449

áatæðana gat ég sjálfar íuad ð. É * koust að niður-

stöðu minni, og horfði aftur á Danny.

„Leyfið mér að 6*ka yður til hamiugju^, sagði

Denny háðslecra.

Maðurinn er nndarleof sk ;vpna. É (
(kt aðrir

mpno) hef ef tii viii hugsnð uin pað áðnr. Ét auU
mér ekki að gera neina afsökun fyrir pað. t>v(

meira sem ég kynnist sjálfum mér og vinum mínum,

pess sannfærðari verð é.g um
f>

nnao sa?»n!eika. Hér

hítfði ég nú einmitt Öðlast pað, sem é,r hifðlæskt

eftir og vonað ég Öðlaðist, hina einu mikiu gjöf,

sem ég hafði beðið forsjóoina um hlna einu blessun,

sem örlöí/ mfn neituðu irér um. Hét* hafði ég nú

fengið frelsi mitt—bið himinborna frelsi! En samt

> sem áður sagði éor visaulega við Danny, sern svar til

hamingrjn-óskar hans:

,
Fari stúlkan bansett! Hún er búin sð svíkja

n.ig! k ‘ Og é>r sajffði petta með talsverðri gremju.

Kapteinninn, sem var að læra enska tuntru í frí-

tímum sínum, spurði nú rneð f>yðlegu viðmöt;:

„Fyrirgefið mér, kæri Whe&tley lávarður, en

hvað f>/ðir petta orð—,svikið‘? c

„D/ðing orðsins ,svikið*?- 1 át Denny eftir kí»p-

teininum. „Hann vill fá að vita pyðing orð^ins

^svikið 4

,
Charley 44

.

Ég horfði frá eioum peirra til annars, og sagði

síðan

:

„Eg beld, að f>að sé bezt, að ég fa~ i og *pyrji

niig fyrir um paðu
,
og svo lagði ég á stað fram að
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dyrunum. Svipur kapteinains ásakaði mig fyiir ó-

kurteisi. Denny greip í h&ndlegg minn áÖur en ég
kornst út úr herberginu.

,
I>að er ekki sæmilegt ennþá“, sagði hann, og

skein gletnin út úr augum hans.

„I>etta skeði fyrir nærri pví mánuðl síðan“,

sagði ég í bænarróm. „Ég hef haft nægan tíma til

að jafna mig eftir það, Denny; maður getur ekki

verið í sorgarbúningi útaf öðru eins alla æfi sínau .

„Þér eruð regiulegasta humbug
,
Charleyu

,
sagði

Denny; en hann slepti mér.

Ég var ekki lengi að komast á stað. Ég stökk

ofan stigann. Ég byst við, að maður gsbbi sam-

vizku sína og finm sér afsakanir þegar aðrir sjá ein-

ucgis hlátursefni; en ég fagnaði yfir pvf með sjálfum

mér, að ég hefði ekki talað úrslita-orðin við Phroso

áður en Denny hindraðji tal okkar. Jæja, ég ásetti

mór aö tala pessi orð nú. Og við pessa hugsun

bvarf gremjan út aí því skyndilegí?, að hafa verið

miklnn.

„Þegar öllu er á botninn hvolft u
,
sagði ég rið

sjálfan mig pegar ég kom ofan í ganginn, „pá er

petta ekki annað en heppileg samhljóðan í skoðun-

umu . Og svo gekk ég hratt út úr dyrunum og fyrir

hornið á húsinu.

PLroso beið par eftir mér, og pað leit út fyrir

að hún hefði beðið par ópreyjufuli; pví áður en ég
gat sagt eitt orð, hljðp hún til mín og rétti mér báð-

ar hendur sínar; og hún sagði með mjög lágri, en
ákafri, röddu, sem bænarhijómur var í:
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„Lávarður minn, ég hef verið að hugsa. Ég
hef verið að hugsa á meðan J>ér voruð inni í húsinu.

I>ér megið með engu mðti gera f>að sem yður b/r í

skapi, lávarður minn, Já, ég veit—ég veit nú—-að

J>ér elskið m’g, en J>ér megið ekki gera petta. Það

skal enginn biettur koma á sæmd yðar, lávarður

mínn, fyrir mína skuldu .

Ég gat ekki að mér gert, og ég get ekki afsak-

að J>að; en ég setti upp hræðilegan sorgarsvip og

sagði:

„Hafið pér í r&un og veru koraist að þessari nið-

urstöðu, Phroso?u

„Jáa
,
svaraði hún. „Ö, en bv&ð p«*ð var erfitt!

En sæmd lávarð&rins— <5, freistið mín ekki! I>ér

flytjið mig til Aþenuborgar, eða er ekki svo? Og
síðan

—

u

, yOg síðan tc
,
sagði ég, „yfirgefið [>ér mig?u

„Jáu ,
sagði Phroso, og f>að var ekki laust víð

að gráthljóð væri í rödd bennar.

„Og hvað á ég að gera við mig, J>egar ég er orð-

inn ein«amall?u spurði ég.

„Fara heimu
,
sagði Phroso svo lágf, að ég heyrði

það varla.

„Fara heim—og vera að hugsa um pessi dásam-

legli augu?u sagði ég.

„Nei, neiu
,

sagði hún. „l>ér eigið ið hugsa

um

—

u

„Mærina sem bíður mín fyrir handan sjóinnu
,

sagði ég.
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nJá*
c

,
svar ði hÚD. „Og, lávarður minn, ég

éska þess &f heilum hug, að J>ér megið verða sæll

með heni)iu .

X>&ð varð augnabliks-pögo
;
Phroso horfði ekki á

mig; en ég horfði nú samt á Phroso.

„Dér afsegið pá, Phroso, að hafa nokkuð saman

við mig að sælda framar? kC sagði ég.

Ég heyrði okkert svar; ég færði mig nær henni,

pví ég óttaðist að ég hefði ekki heyrt svar hennar.

„Hvernig á ég f>á
að fara að f>ví að fá mér eigin-

konu, Phroso?* 4 spurði ég aumkunarlega. „I>ví,

Phroso—

“

„Ó, lávarður minn, pví takið pér höni mína

aftur?“ sagði hún.

„Gerði ég pað, Phroso?‘ c sagði ég. „Vegna

pe83 Phroso, að mærin, sem bíður mín fyrir hand&n

sjóinn—petta er yndislega skáldlegt orðatiltæki, pað

veit hamingjan!“

„Þér eruð að hlæja!* c sagði Phroso, ofur lágt,

með sorgprunginni, mótmælandi og undrandi röddu.

„Hló ég í raun og veru, Phroso? c sagði ég.

„Jæja, ég er sæll, svo óg má hlæja“.

„Sæll“, sagði hún með lágri röddu; svo leit hún

loks í augu mín, og lýsti bæði von og ótti sér í hin-

um spyrjandi augum hennar.

„Mærin sem beið mín fyrir handan sjóinn“, sagði

ég, „bíður mín ekki framar, Phroso“.

Hin dásamlegu augu hennar urðu eDn désam-

Jegri\ f>ar sem hún opnaði pau enn meir af undrun;
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hún lagði aðra höndina blíðlega á handlegg minn

og s&gði:

„Hún bíður yðar ekki framar? Hún er pk dáin,

lávarður minn!u

£>essi hiklausa ályktan hennar var mjög smjaðr-

andi fyúr mig; pví samkvœmt henni var einungis

einn hlutur í veröldinni, er gat endað hina þolinmóðu

bið mærinnar sem beið mín.

„Dvert á móti, sagði ég; „hún álítur að ég sé

dáinn. Constantine útbreidii f>á fregn, að ég væri

dáinnu .

já, [>að er satt!u sagði hún.

„Constantine sagði að ég hefði dáið úr hitasótt-

inniu
,
hélt ég áfram.

„Og hún trúir f>ví?
u sagði Phroso.

„Já, hún trúir |>ví, Phrosou
, svaraði ég. „Og

hún virðist vera hrygg út af J>ví í raun og veruu .

„Ó, en hvílík gleði verður J>að ekki fyrir hana,

|>egar hún fær að vita

—

u

„En, Phroso, áður en hún áleit að ég væri dáinn,

var hún búin að fastráða við sig að bíða ekki lenguru ,

s&gði ég.

„Að bíða ekki lengur?u hafði Phroso upp eftir

mér. „Hvað meinið pór? Ó, lávarður minn, segið

mér hvað pér meinið!u

„Hvað hefur komið fyrir mig, hér í Neopalia,

Phroso?u spurði ég.

„Margir undarlegir hlutir, lávarður minn—sumir

peirra mjög hræðilegiru
,
svaraði Phroso.



454

Og sumir mjög—mjög hv&ð, Phroso? sagði ég ...

„Einn af peim hlutum, sem fyrir mig hafa tomiðv

hefur eÍDnig, að ég held, komið fvrir mœrina sem

beið“.

Phroso rétti skycdilega út höndina—f>á höndina

sem ég hélt ekki í—og sagði, með röddu er virtist

hálf niðurkæfð af geðshræringu

:

„Segið unér alt eins og er, lávarður minn. Ég
get ekki afborið f>essa óvissu lengur“.

Þ& varð ég alvarlegur ogsagði:

„Ég er nú frí og frjáls. Hún hefur veitt mér

frelsi mittu .

„Húu hefur veitt yður frelsi yðsr?- 4 sagði Phroso

forviða.

„Hún elskar mig ekki framar, býst ég við, ef

hún hefur uokkurn tíma gert pað“, sagði ég.

„Ó, lávarður minn, en petta er ómögulegt“,

sagði Phroso.

„ímyndið pér yður það?“ sagði ég. „En það

er satt, Phroso,—satt, að ég get nú með göðri sam-

vizku komið til yðar“.

Hún skildi loksins hvernig 1 öllu lá. Hún var

f>egjandi í nokkur augnablik, og ég, sem einnig

pagði, rýDdi í gegnum myrkrið á hið undrandi andlit

hennar. Hún rétti handleggina út einu sinni; svo

hló húo ofurlítin, laDgan, lágan hiátur, lagði hend-

urnar saman, og stakk peim f>annig inn á milli handa
minna, sem gripu utan um f>ær.

„Lávarður minn! lávarður minn! lávarður

nuinn!“ sagði Phroso.



455

Alt í einu heyrði ég Jágan og sorgþrungin

söng berast upp frá höfninni, stunur syrgjandi radda.

I>etta hljóð truflaði pögnina, sem varð eftir hin slð-

ustu orð Phroso.

„Hvað er petta?u spurði ég. „Hvað er fólkið

að gera parna niður við höfnina?’*

„Vissuð pér pað ekki?“ sagði hún. uLík Con-

stantine’s frænda míns og Kortesar skiluðu sér niður

i sjó úr tj'órninni í gjánni, sem peir féllu í, um sólar*

iag í kvöld; og nú eru eyjarbúar að flytja líkin upp

frá höfninni, til pess að jarðsetja pau hjá kirkjunni,

I>eir syrgja Kortes af pví, að þeir elskuðu hann; og

peir látast syrgja Constantine einnig vegna pe3S, að

hann var &f Stefanopoulos ættinniu .

Við stóðum kyr í nokkrar míuútur og hlustuð-

um á sönginn, sem ýmist hækkaði eða lækksði og

bergmálaði í hæðunum. Saman við sorgarhljóm-

inn blönduðust hér og hvar vonartónar, er virtist

hæfilegur endir á sögunni, á óveðurs-dögunum, sem

lauk loks með friði og gleði fyrir okkur er eftir lifð-

um, og með faðmlögum hinnar alt hyljandi, alt fyrir-

gefandi grafar fyrir pá, sem fallið höfðu, Ég lagði

handlegginn utan um Phroso, og pannig hlustuðum

við nú saman pangað til söngurinn dó út í lágu

bergmáli, og f>ögn féll aftur yfir eyna.

„Ó, kæra, kæra eyjan!u sagði Phroso blíðlega.

„Þér farið ekki burt með mig frá henni til fulls og

alls? Hún er nú eyja lávarðar míns, og hún mun
-verða honum eins holl og trú eins ©g ég sjálf; |>vf
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guð hefur verið oss nn’ög góður, og lávarðurinn

minn er mjög góðuru .

iíg leit á hana; hinnar hennar voru aftur votar

af tárum; á meðan ég horfði á hana, féll tár af augum
hennar. Ég sagði blíðlega við hana:

„Þetta skal verða síðasta tárið, Phroso, par til

við skiljum afturu .

Hár hósti fyrir framan húsið truflaði okkur nú.

Ég gekk f>á fyrir hornið, og benti Phroso að fylgja

mér eftir; óg er hræddur um, að sami afsökunar-svip-

urinn hafi verið á mér, sem vanur er að vera á mönn-

um undir samkyns kringumstæðum. Ég hitti Denny
og kapteininn fyrir utan húsdyrnar.

„Ætlið pér að koma ofan að jaktinni, Charley?u

sagði Denny við mig.

„Ég—já, óg ætla að koma að fáum mínútum

liðnumu
,
svaraði ég.

„Á óg að bíða eftir yður?u sagði Denny.

„ó, ég býst við að ég rati pengað sjálfuru
,

sagði ég.

Denny hló og greip í hönd mína; síðan gekk

hann til Phroso. Ég veit nú samt ekki hvað hann

sagði við hana, pví í sömu andránni snart kapteinn-

inn öxl mína, til að vekja athygli mitt á sér.

„Ég bið forlátsu
,

sagði hann, „en pór sögðuQ
mór aldrei hvað petta orð f>ýddiu .

„Hvaða orð, kæri kapteinn minn?u spurði ég.

„Nú, otðið sem pér viðhöfðuð út af bréfi hefðar-

mærinnar til Mr. Swinton’s—um hvað hún hefðigert

viðyður u
,
sagði kspteinninn.
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„Ó, f>ér eigið við orðið ,8vikið k ?* c sagði

ég.

„Já, f>að er eimnitt orðiðu
,
sagði kapteinninn.

„t>að eru
,
svaraði ég eftir nokkurra augnablika

umhugsun, „orð, sem f>ýðir ymislegtu .

„Ó‘S sagði kapteinninn og kinkaði kolli eins og

hann skildi, hvað ég væri að fara.

„Já, sem f>/ðir ýmislegtcc
, hélt ég áfram. „í

einni merkingu sinni pyðir það hið sama og að gera

mann aumanu .

„Já, ég skilu
,
sagði kapteinninn; „að gera mann

vansælan‘c
.

„Og í annari merkingu p/ðir pað hið sama og

að gera hann—gera hann, kapteinn, að hinum ham-

ingjusamasta manni, sem til eru
,
sagði ég.

„Dað er undarlegt orð ;c

,
sagði kapte'nninn

hugsandi.

„Það veit ég nú ekki umu
,

sagði ég. „Góða

n(5ttu .

XXII. KAPÍTULI.

EINN FLÓTTINN ENN.

Næsti morgun rann upp bjartur og fagur, og
pægileg gola lék yfir sjóinn. Dað var einmitt hent-

ugur dagur til að fara út á jaktinni sér til skemtun-
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ar. Þetta fanst mér einmitt, pegar ég kom upp á

piljur klukkan 8 um morguninn. Watkins var uppi

á þiljunum og starði hugsandi yfir höfnina og strœtiÖ,

sem lá upp frá henci. Þegar hann sá mig, snerti

hann hattinn í kveðjuskyni og sagði:

„Þetta er hlálegur staður, lávaröur minnu .

Augu mín fylgdu augum Watkins eftir, og ég
andvarpaði ofurlítið,

„Haldið pér að nú verðikyrt á eynni, Watkins?u

sagöi ég.

Eg ímynda mér, að bann hafi ekki skiliö spurn-

ingu mína til hlítar, pví hann sagði, að pað liti út

fyrir, aö veðrið yröi gott. Ég hafði ekki meint veðr-

ið; andvarp mitt átti viö endirinnn á hinum æsandi

kenjum Neopalia-eyjar; pví pótt endirinn væri hag-

feldur, pá pótti mér ögn fyrir að hann var kominn.

„Lafði Phroso kemur um borð á jaktina um
klukkan tíu, og pá ætlum við út á henni í ofurlitla

skemtisiglinguu
,

sagði ég. „Hugsiö pví fyrir aö

hafa til dálítinn hádegisterðu .

„Alt skal verða á reiöum höndum handa lávarö-

inum og handa lafði Euphrosyneu
,

sagði Watkins.

Frem aö pessum tímahafði Watkins verið í nokkrum

vafa viðvíkjandi f>ví, hvort Phroso ætti aðalstitilinn

með réttu, en fregnin um p>að, sem skeö hafði kvöidið

fyrir, hafði til fulls og alls fest hana í aðalstigninni í

áliti hans. „Hefur lávarðurinn heyrtu
,

hélt hann
áfram, „að gufusnekkjan á aö flytja lík landstjórans

til Constantinopel? Hún liggur parna viÖ hliðina á

failbissubátnumu .
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,A é§ pað
u

,
sagði ég. „Ég sé líka,

J>að er verið að f>vo fallbissubátinn, Wátkinsa .

„t>að var orðin full J>örf á J>ví
u

,
sagði Watkius.

„Ég hef aldrei séð óhreinni skips-piljur“.
*

I>að var auðsjáanlega verið að ræsta skipið fyrir

alvöru; sjómennirnir voru hálfnaktir við að pvo og

fægja piljurnar, og sumir af kermönnunum voru að

hjálpa til við verkið letilega.

„Foringjarnir hafa farið í land, til að sjá sig um
á eynni, lávarður minnu

,
sagði Watkins. „A meðan

Mouraki var á lífi, var peim alls ekki leyft að koma í

landu .

„D&uði Mouraki’s hefur breytt mörgum hlutum,

eða er ekki svo, Watkins?* 4 sagði ég.

„Það er hverju orði sannara, láv arður minn ;c

,

ságði Watkins og brosti hæversklega.

Ég yfirgaf Watkins og fór 1 land; síðan gekk

ég upp að hösinu. Jaktin átti að hafa nóga gufu til

að leggja á stað pegar ég kæmi aftur. Ég gekk i

hægðum mínum upp strætið, og peir af eyjarböum,

sem ég mætti, heilsuðu mér mjög vingjarnlega. I>að

var enginn vafi á, að tímarnir voru orðnir breyttir

fyrir mig í Neopalia, og ég ásakaði sjálfan mig fyrir

vanpakklætið, sem lfsti sér í andvarpi mínu. Né'op-

alia, og ég ásakaði sjálfan mig fyrir vanpakklætið.

sem lýsti 'sér í andvarpi mínu. Neopalia var mjög

pægileg dö, pegar alt var orðið svo friðsamt.

Phroso v&r einnig mjög psegileg, par sem höo

kom út úr hösinu til aö mæta mér, skínandi fögui.
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en feimin. ViÖ eyddum engum tfma par uppi viÖ

búsið, heldur fórum strax niður að höfnioni, pví hin-

ar dansandi öldur á sjónum freistuðu okkur að koma
til sín. Þannig vorum við komin um borð á jaktina

heilum klukkutíma áður en ég hafði sagt að hún ætti

«ð leggja út. Ég fór með Phroso niður í káetuna,

til að sýna henni herbergið er hún átti að hafa á sjó

ferðinni, sem systir Kortesar ætlaði að þjóaa henni á.

DenDy kom til okkar eitt augnablik og lét mig vita,

að þ&ð væri pegar farið að kynda undir kötlunum og

að það yrði hægt að legí?ja á stað að hálfri klukku*

stund liðinci. Hosrvardt kom með kostnaðar-reikn-

inga sína, til að sýna mér, en hann flýtti sér burt

pegar hann sá hver hjá mér var. Eu á meðan við

biðum eft.ir að gufan stígi upp,töluðum við saman eins

og elskendur eru vamr >ið t&Ia—og eiga að tala—um
hluti, sem ég parf ekki ?ið sk^ra frA; pví pnr eð þeir

eru ekki J>°>ss virði að muna J>6, pá man maður pá

æfinlegffi, eins og vant er að vera í pessari rangsnúnu

veröldu.

En að lftilli stundu liðinni kallaði Denny til

mín og lét mig vita, að kapteinninn á fallbissubátn-

um vildi finna mig. Ég bað Phroso að bíða J>ar sem

hún ar—sagðist koma aftur að mínútu liðinni—og
fór upp á þiljur. Kapteinninn var par, og gaf mér

beudingu um að koma afsíðis með sér. I>ar eð ég
þóttist vit», að hann hefði eitthvað nytt að segja mér,

þá stakk ég upp á að við skyldum fara fram í litla

reykinga herbergið, á frampiljunum. Hann sam-
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þykti f>a?; og strax þegar við vorum seztir niður og

Watkins hafði fært okkur kaffi og sígarettur, sneri

hann sér &ð mér með einlægum ánætrju-svip og sagði:

„Kæri Wheatley lávarður, það gleður mig að

segja yður að ég fór alveg rétt 1 f>vf, hvernig litið

mundi verða á afstöðu yðar hér. Ég hef fengið fyr-

irskipanir, sem telegrafera*ar voru til Rhodes frá

Constantinopel, og pær leyfa mér að l4ta yður laus m
tafarlaust. Sannleikurinn er, að stjórnin hefur enga

tilhneigingu til að forvitnast um, hvaða pátt pér haf-

ið átt í f>eim atburðum, sem nýlega hafa orðið hér.

Yður er pess vegna heimilt að fara algerlega eftir

yðar eigin hentugleikum, og ég parf ekki að tefja

yður eina klukkustund 4
.

„Kæri kapteinn minn, ég er yður óendanlega

f>akklátur ;t

,
sagði ég. ,,Ég er í mikilli skuld við

yður fyrir að hafa talað máli mfmi við stjórninau .

„Þér eruð pað sannarlega ekkiu
,
sagði Kapteinn-

inn. „Ég sendi stjórninni einungis skýrslu ura hvað

skeð hafði. Ætlið pér yður að leggja á stað í dag?u

„O, nei, ég býst ekki við að fara fyr en að ein-

um eða tveimur dögum liðnumu , svaraði ég. „í dag

ætla ég í ofurlitla skemtiferð. Ég vildi óÆa, að pér

gætuð farið með a éru . Ég sagði petta vcgua pess,

&ð mér var biýct í huga til h&ns.

„Ég vildi sannarl^^a að ég g?eti farið með yðui u
,

sagði kapteinnina
j

fn vingjarnlega. „En ég verð

Að fara upp í húsið nú sWxu
.

„Upp í húsið? 4 át ég eftir honum. „Til hvers?u
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„Tii p>ess að tilkynna lafði Éuphrosyne hvaða

fyrirskipanir ég hef fengið viðvíkjandi henniu
,
sagði

hann.

„Ég var í þann veginn að láta sígarettu upp í

mig, pegar kapteinninn sagði petta, en ég stanzaði

með hana á miðri leið.

„Ég bið forlátsu
,
sagði ég, „en hafið þér fyrir-

skipanir viðvíkjandi henni?* 4

Kapteinninn bro3ti, og lagði héndina á handlegg

minn með afsakandi látbragð:.

„Ég álít ekki, að pað sé ástæða til að kvíða

nokkru verulega 41
,
sagði hann svo, „J>ótt ég óttist, að

yður f>yki biðin b^sna leiðinleg. Ég verð einnig að

segja, að pað er ómögulegt—já ég verð að jáca, að

f>að er ómögulegt—að ganga algerlega fram hjá hin-

um alvarlegu upppotum, sem átt hafa sér stað hér á

eynni. Og f>essir Neopalia-bú&r eru gamlir afbrota-

menn 1 f>ví efni. En ég er samt viss um, að f>að

verður farið vægilega með lafði Euphrosyne, sérílagi

pegar tillit er tekið til pess í hvaða sambandi hún nú

er við yðuru .

„Hvaða fyrirskipanir hafið pér fengið henni við-

víkj> ndi?u 3purði ég purlega.

„Mér er skipað að hafa hana burt með mér, strax

og ég er búinn að gera bráðabyrgða-ráðstafanir til

pess að enginn órói verði á eynni, og flytja hana til

Smyrna, J>ví mér hefur verið skipað að haida pangað

með skip mitt. Frá Smyrna verður hún send til

Constantinopel, til að bíða par eftir niðurstöðu rann-

fl*
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sóknar þeirrar, sem gerð verður. Éq kvíðið engu.

Ég efast alls ekki um, að höa verður sfknuð af öllum

ásökunum, eða að hún sleppur að minsta kosti með
ofanígjöf eða málamjnda-hegningu. Biðin er í raun

og veru hið eina gremjulega í þessu máli. Gremju-

leg fyrir yður, meina ég, Wheatley iávarðuru .

„Biðin?-* sagði ég. „Fr líklegt að hún verði

löng?* 5

„Nú, jæjau
,
sagði kapteinninn hreinskilnislega,

„við á Tyrklandi erum ekki hraðfara í pessháttar

inálurn; málarekstur okkar er ekki skjótur. Samt

sem áður ímynda ég mér að eitt ár, eða, jæja, átján

mánuðir, ætti að nægja til að útkljá þetta málefniu .

„Átján mánuðir? ‘ hrópaði ég forviða. „Eq hún

verður orðin konan mín löngu áður en sá tími er úti;

^að átján aögum liðnum, voaa égu .

„Ó, nei, nei, kæri lávarður minnu
,

sagði kap-

teinninn og hristi höfuðið sefandi. „Henni verður

vissulega ekki ieyit að gifcast yður, fyr en mál henn-

ar er útkljáð. En láti^ yður ekki pykja petta. I>ér

er ð ungur. I>ér getið pess vegna vel beðið. Hvað

er annars eitt ár eða átján mánuðir á yðar aldri?u

„Biðin er miklu verri einmitt nú, e \ á nokkrum

öðrum tíma æfinn«r u
,
sagði ég. En kapteinninn hló

einungis pyðl.ga og saup f>að, sem eftir var í kaffi-

bolianum. Að pví 'oúqu héit hann áfram, á siun ró-

lega hátt, og sagði:

„Þess vegna er ég hræddur um, að ésr geti ekki

farið með yður í pessa litlu skemTÍför. Ég verð að
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fara upp til hússins tafarlaust og tilkynna lafði

Euphrosyne, hvaða skipanir ég hef fengið. Hún
þarf ef tii vii.l að undirbúa sig eitthvað, og ég verð

að fara burt með hana daginn eftir morgundaginn.

Eins og pér sjfeið, pá er ég að láta gera ofuriítið við

skipið mitt og þvo f>að, svo ég get ekki orðið til að

leggja út fyr en pað“.

„Ég sat þegjandi í nokkur augnablik og reykti

sígarettu mína, svo gaut ég hornauga til hins rólega

kapteins.

„Ég vona einlægle^p, að férséað ekki mjög
gramur út af þessu, kæri AN'heatley lávarð.uru

,
sagði

bann eftir nokkur augnablik.

„O, þetta er auðvitað gremjuleg:tu
,

svaraði ég
hirðuieysislega, „en ég b/st við að pað sé ekki hægt

við peesu að gera. En, kapteinn, ég sé ekki hvers *

vefirna f>ér aetið ekki farið með nér í þessa skemtiför

5 Við komura aftur síðari hluta d»£sins, oo- pá
\ erður nógur tími fyrir yður að tilkvnna lafði Phroso

\,.að. sem þér hafið að segrja henni. Hún er ekki ein

nf peesnm hátízku konum, sem p«ufa tvo sólarhrin^a

tii að búa um kjólana s*nau .

„Detta er auðvitað ljómardi daf?ur fy ir ofurlitla

sv emtisiglinguu
,
sagði kapteinninn ílöngunarlega.

„Ofir mig: langar til að berda y^ur á biettinn f>ar

serr D metri drap Mouraki pasjau
,
sagði é\?.

„Dað væri vi:sulega fróðlegt að sjá hannu
,
sagði

kapteinninn.

„Dér kormð þá rae^ mér?u sa^ði ég.
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„Dér eruð vis3ir urc, að verða komina hingað

aftur í tíma til að—

?

u sagði hann.

„Ó, þér skuluð hafa nógan tíma til að tala við

lafði Phrosou
,
greip ég fram í. „Égskal sj4 mn pað.

Dé? getið sent her ni orð nú peg&r, ef pér '? ilji^ u .

5 ,Ég held að pað íé ekki nauðsyrj]egtu
,
sagði

kapteioninn. „Ef ég finn hana síðari part dagsins

—

u

„Ég lofa yður pví statt og stöðugt, að f é skul-

uð sjá hana og ta!a vi hana seinnipart dagsins í

dagu
,
greip ég ? ftur fram í fyrir honum.

„Eu ætlið pér ekki að fiona bana sjálfur í dag?u

sagði k^pteinninn. ,,Ég ímyndaði D-é', að pér fpund-

uð ey** degiuum bjá he niu .

,
0 ég vonast eftir, að ég sjái hana einnig í

dagu
,
sagði ég; ég ýst ekki við nð pér eiookið hana.

En, sera ster dur er ég einungis að hugsa um pessa

skemt siglinguu .

„Dér er uð heimspekir gsVgnr unnusti* 4

, s j gði

khpteiiminD h æjandi. Ég hló einnig og
}
pti oxlunn.

, 0g pá, ef pér viljið afsaka mig—r ei, hreifið

yður ekki, hreifið yður ekki hið minsta—ætla ég lú

að fara og skipa fyrir um að„ieggj* á st*ð, og koma
svo str> x og revkja aðra s*garettu með yðuru

,
sagði ég.

,.Dér eruð hé lega vicgjarnlegur við rnig u
,
sagði

kepteinninn og h eig aftur nið ir á mjúka bekkinn,

sem iá hrir gion í kring í huu i ]itlu káetu.

Éj get ekki s»gt með vissu við hvaða sérsta t

striði i samtKli pvi milli kí.pteinsins og mín, sem é '

hef nú íæit í ietur, ég koirst að ákveðinr.i niðurstöðu
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am hvaö ég skyldi gera; en ásetoiogur minn var fuli-

proskaður áður en kapteinninn hafði þegið boð mitt.

Fullvissan um, að fyrir mér lagi, að verða svo fjarska-

iega lengi skilinn frá Phroso og að mögulegt væri að

hún yrði fyrir ómildri meðferð, var meira en ég gat

afborið að hugsa til. Ég varð að taka til minna eig-

in ráða. Eyjan mín ætlaði að verða sjálfri sér lík til

enda; burtför mín frá henni varð að vera flótti, en

ekki sæmileg burtför. Ég var nærri J>ví glaður yfir

f>ví; en ég vonaði samt, að ég kæmi ekki vini mínum,

kapteininum, í mikin vanda. Jæja, pað var betra að

kapteinninn lenti 1 vandræðum en Phroso, hvað sem

pað gilti; og ég hló með sjálfum mér þegar ég hugs-

aði um þ&ð, hvernig ég ætlaði að fara að því að upp*

fylla loforð mitt, að láta hann hafa nægan tíma til að

lala við Phroso.

Ég flýtti mér alt hvað ég gat upp á þiljur;

Denny og Hogvardt voru par.

„Hvað fljótt getið pið haft nægi^ega gufu ti\ að

leggja á stað?-‘ spurði ég í hálfum hljóði m, en með

ákefð.

„Að tíu mínútum liðnum“, svaraði Hogvardt,

sem strax tók eftir ákafanum í mér.

„Hvað er nú á fe.ðum, maður?a spucði Denny.

„Peir ætla sér að senda Phroso til Constantin-

opel, til þess að halda par próf yfir henni“, svaraði

ég; „hvað sem öðru líður, pá eru peir vissir að hafa

hana par í haldi í heilt ár eða meira. Ég æt f a mér

ekki að pola
f>
að“.
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„Nú, hvað ætiið f>é|y>á gera ?u spurði Denny,

„Gera?u át ég efti'r bonum. „Að fara. Kap*

teinninn er hér innanborðs; fallbissubáturinn getur

ekki náð okkur. I>ar að auki mun £>á ekki gruna

neitt á herskipinu. Denny, hlaupið ofsn og segið

Phroso að láta ekki sjá sig fyr en ég leyfi henni pað.

Kapteinninn heldur, að hún sé uppi 1 húsinu.' Við

leggjum út tafariaust, pegar pér eruð til, Hogvardtu »

„En, lávarður minn—“ byrjaði Hogvardt.

„Charley, gamli kunringi— !“ sagði Denny.

„Ég segi ykkur pað hreint og beint, að ég æPa
mér ekki að pola pað“, ? agði ég. „Eruð J>ið hug-

djarfir, eða eruð pið það ekki?u

Denny pagði eitt augnablik og stóð á hælunum

eingöngu.

„Detta verður pó reglulegt gaman! ‘ hrópaði

hann síðan. „All right! Ég skal koma Phroso í

skilninginn um hvað er á seyði“,—og svo fór hann

sína leið pangað, sem herbergi hennar var.

Ég stóð kyr parna á piljunum í nokkur augna-

blik og horfði á fallbissubátinn, sem fckipshöfnin hélt

áfram að ræsta upp í hægðum sínum, og stöan leit

ég yfir höfnina og upp strætið, sem lá niður að benni.

Ég skók höfuðið ásakandi að Neopaliu; pessi litla

eyja var sífelt að leiða mig út í einhverja heimskuna.

Siðan sneri ég mér við og flytti mér pangað sem hið

grunlausa fórnardýr mitt, kapteinninn, var og reyktí

sígarettur sínar í makindum. Mouraki pasja hefði

ekki gengið í gildruna eins og hann! Hamingjunni
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sé lof, að það var ekki Mouraki pasja, sem ég átti

dú við.

„I>Æð var talsvert gott í Demétri, þegar öllu er

á botDÍnn h'Tolft“, hugsaði ég með mér um léið og

ég settist niður hjá kapteininum og sagði- honum, að

jaktin mundi leggja á stað að fimm mínútum liðnum.

Hann lét mikla áDægju í ljósi yfir pví, að við legðum

út sem fyrst.

Fimm roír úturnar liðu; Hogvardt, sem gegndi

8kipstjóra-störfum, gaf hinni D^ju, brosandi skips-

höfn af eyjarskeggjum skipanir sínar. Jaktin fór að

hreifa sig. Kapte ?nninn og ég komum út úr reyk-

inga-herberginu og stóðum á þiljunum. Hann horfði

út á sjóiun og hLkkaði til ske tifararinnar, en ég
horfði á eyna og hugsaði um alt, sem par hafði drifið

á daga mína. Fáeinir drengir í landi veifuðu hönd-

unum, og ein eða tvær konur veifuðu vasaklútum

sfnum í kveðjuskyni; við fjarlægðumst litlu höfnina;

gamla, gráa húsið uppi í hæðinni blasti við mér, tign-

arlegt og rólegt.

,,Jæja, vertu sæl, Neopalia“, sagði ég og and-

varpaði áður en ég vissi af því.

„Fyrirgefið mér, Wheatley lávarður, en hvað

sögðuð f>ér?“ sagði kapteinninn og sneri sér skyndi-

lega að mér.

„í nokkra klukkutíma“, bætti ég við, og gekk

síðan fram eftir piljunum og fór að tala við Hog-

vardt; ég þurfti að segja honum fyrir um ymsa hluti.

Eftir nokkra stund kom Watkins upp á þiljur og
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lét mig vita, að hádegisverðurinn væri reiðubáían.

Ég fór því aftur til kapteinsins, og sagði við hann:

Ég“ hef hugsað mér, að bezt sé, að halda beint út

á sjóinn fyrst, en skoða blettian, par sem Mourak

Jét iíf sitt, á heimieiðinnh 4
.

„Ég er algerlega í yðar hðndumu
,

sagði kap-

teinninn mjög kurteislega; pað fólst meiri sannleikur

í pessum orðum hans en hann vissi.

Denny, kapteinninn og ég fórum pá ofan í káet-

una, til að borða máitíð okkar. Eg var iðinn að

bjóða kapteininum alt hið bezta, sem til var; parna 1

fámenninu á jaktinni hafði kampavíns-bikarinn, sem

enginn kunni betur að blanda en Watkins, yfirhönd

yfir hinum trúarbragðalegu efasemdum kapteinsins;

pegar búið var að brjóta skarðið í vegginn, varð pað

æ stærra og stærra og kapteinnian fór að verða kát-

ur. Þegar hann var búinn að drekka kaííið, kom
ánægjuleg ró yfir hann, og þar á eftir sljóleiki. En
á meðan hélt jaktin sífelt áfram með góðum gangi.

„Klukkan er nú orðin nærri tvöu
,

sagði ég.

„Við ættum að fara að snúa við. En heyrið f>ér,

kæri kapteinn minn, vilduð þér ekki fá yður ofurlít-

in dúrf Ég skal vekja yður iöngu áður en við kom-

um til Neopaliau .

Denny brosti óvarkárlega við petta einkennilega

loforð mitt, en ég hnipti í hann í laumi, svo hann

varð aftur alvarlegur á svipinn.

Kapteinninn tók uppástungu minni með hálf*

afsakandi pakklátssemi. Hann lagði s ;

g 3iðan útaf á
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vardt stóð við stýrið; pað kom mikið bros á andlit

hans, þegar hann sá okkur, og hann sagði:

„Með pessum gangi verðum við ekki lengi á

leiðinni til Cyprus-eyjar, lávarður minnw .

„Það er ágættu
,
sagði ég; og svo gerði ég tvent:

Ég kallaði á Phroso upp á f>iljur, og hlóð marghleypu

mína. Vér heyrum oft sagt að J>að, að s/na afar

mikla yfirburði hvað afl snertir, sé hin bezta trygg-

irig fyrir friði.

Denny tók nú við st/rinu, en Hogvardt gamli

fór burt til að borða miðdagstnat sinn. Phroso kom

upp, og við settumst aftur í stafni á jaktinni og

horfðum á Xeopalia, er nú var einungis sem lítill díll

út við sjóndeildarhringinn. Og síðan sagði ég
Phroso, á minn eigin hátt, hvers vegna ég hefði svo

skammarlega vanrækt hana allan daginn, pví sk/r-

ingin, sem hún fékk hjá Denny, hafði verið bæði

stutt og ógreinileg. Phroso átti fulla heimtingu á

afsökunum mínum, enda var hún yndislega gremju-

full pegar hún kom upp á piljurnar en þessi gremja

breyttist pví miður alt of fljótt í undrun og ótta.

Þannig liðu einn til tveir klukkutímar mjög

pægilega; f>ví hræðslan við Constantinopel gerði

Phroso ánægða raeð hverskyns áhættu sem var; hið

eina, sem hún óttaðist nú, var pað, að henni ^rði

aldrei framar leyft að koma til Neopalia eyjar. Ég
var að hughreysta hana einnig í pessu tilliti, og ég
er hreykinn yfir að geta sagt, að mér var farið að tak
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ast það allvel, f>egar ég heyröi fótatak á þiljunum

og leit upp. Fótatakið færðist nær okkur jafnf^og^

pótt, par til það hætti snögglega. Ég preifaði eftir

naarghleypu tninni; ég tók eftir, að Denny kom labb-

andi hirðuleysislega í áttina til okkar, því Hogvardt

hafði aftur tekið við stýrinu, Kapteinninn stóð

hreifingarlaus hér um bil tvo faðma paðan sem við

Phroso sátum. Ég stóð á fætur, með létt bros á

andlitinu.

„Ég vona að pér hafið haft notalegan dúr, kap-

teinnu
,
sagði ég, og miðaði marghleypu minni á hann

um leið.

Kapteinninn varð forviða; enda var það ekki

furða. Hann starði ráðaleysislega á Phroso og mig

Denny stóð nú við hlið hans, og tók ntan um hand-

iegg hans fremur góðmótlega.

„Við höfum leikið ofurlítið á yður, eins og pér

sjáið“, sagði Ðenny. „Við máttum með engu móti

láta lafði Euphrosyne fara til Constantinopel. I>að

er alls ekki hæfur staður fyrir hana, eins og pér

vitið“.

Ég kom nú fast að hinum undrandi manni, og

sagði honum í fám orðum hvernig í öllu lá.

„Jæja nú, kapteinnu
,
sagði óg, „mótprói af yðar

hálfu er alveg þýðingarlaus. Við erum á leiðinni til

Cyprus eyjar. Hún tilheyrir tyrkneska ríkinu að

vissu leyti, ímynda ég mér—ég er ekki vel að mér í

utanríkismálum—en mér þykir mjög líklegt, að við

hittum {>ar eitthvert brezkt skip. Ef J>ér nú viljið
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lofa mér J>ví, að halda yður saman á meðan við erum

á Cyprus, f>á megið pér leggja fram eins marg&r

kærur gegn mér og þér viljið strax og við erum farin

burt paðan; satt að segja álít ég að f>að væri hyggi-

legt sjálfs yðar vegna, að leggja fram sterk mótmæli

gegn meðferð minni á yður. En við getum verið

beztu mátar á sjóferðinni tii Cyprusu .

„Og ef ég neita að gera pað, sem f>ér farið fram

á?u sagði kapteinninn.

„Ef pér neitið f>ví
u

,
sagði ég, „pá neyðist ég til

að losa mig við yður—ó, misskiljið mig ekki, ég ætla

ekki að fara að dæmi landstjórans yðar eáluga. En
veðrið er gott, og við höfum ágætan skipsbát; og ég
má missa tvo menn, til pess að róa yður til baka til

Neop&lia eða hvert annað, sem pér kjóðið yður

að farau .

„Er yður alvara, að skilja mig eftir hér út á rúm-

sjó í skipsbátnum?u sagði kapteinninn.

„Mér þykir mjög mikið fyrir, að verða að gera

f>að
u

,
sagði ég og hneigði mig. „En ég neyðist til

að hugsa meira um óhultleik lafði Phroso, en £nægj-

una að hafa yður hjá méru .

Hinn óhepni kapteinn átti ekki annars úrkostar

en &ð sampykkja skilmála mína, og í samræmi við

trúarbrögð pjóðar sinnar tók hann því möglunar-

laust, sem ekki varð hjá komist. Hann tók sígar-

ettuna út úr sér og sagði: „Ég lofa pví, sem f>ér

fóruð fram á, en engu meirau . Síðan hneigði hann

sig fyrir Phroso, gekk fast að henni og sagði mjög
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prfrðmannlega: „Ég samgleðst yður, að f>ér eigið

svona einbeittan unnustau .

Hann hafði varla s ept orðiau pegar maðuvinn,

sem var á varðbergi á frampiljunum, kallaði tvisvar

hvað eftir annað: „Skip fyrir stafni!“ Við hlupum

ðll tafarlaust fram eftir piljunum, og ég greip tvö-

falda kíkirinn af Denny. I>&ð sáust tvö skip, og

stefndi annað á stjórnborðs-kinnunginn á jaktinni, en

hitt beint á stefni hennar. Bæði skipin virtust vera

hér um bil jafn langt ftá okkur. Ég athugaði skipin

vandlega í gegnum kíkirinn, og stóðu þau kapteinn-

inn, Denny, Hogvardt og Phroso í kringum mig og

biðu eftir sk/rslu minni um skipin, se n færðust óð-

fluga nær og nær.

„Dau eru bæði herskip'* 4

,
sagði ég án þess að

taka kikirinn frá augunum. „Ég vona að ég getí

séð, hvaða fána J>au sigla með, að mínútu liðinni.

Allir steinpögðu, en pað leyndi sér ekki að orð

mín höfðu v&kið ákafa eftirvæntingu hjá tiiheyrend-

um mínum. Ég varð var við, að jafnvel hinn rólegi

kapteinu stóð fast hjá mér, eins og hann væri að

reyna að sjá í kíkir minn með Öðru auganu.

Orðin, sem ég talaði næst, drógu ekki úr á-

huganum.
„Tyrkneska flaggið, við Júpiter!u hrópaði ég;

og pá sagði kapteinnÍDn tafarlaust:

„Loforð mitt iitíibatt ekki þetta í sér, Víieatley
lávarðuru .

„Eigum við að snúa við pg flýja?u spurði Denny
ofur lágt.
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„Þeim mundi f>ykja pað undarlegt“, sagði Hog*

yardt lágt og aðvarandi; „og ef skipið fœri að elta

okkur,
f
>á kæmumst við ekki'undan“.

„Brezka flaggið, við Júpiter!* 1 hrópaði ég fáein-

um sekúndum síðar og t<5k kíkirinn frá hinum þreyttu

augum mínum. Kapteinninn greip kíkirinn af mér
og horfði í gegnum liann; svo lét hann kíkirinn síga

niður og sagði:

„Já, tyrkneskt og brezkt; bæði skipin munu fara

svo nálægt, að hægt verði að kallast á við J>au“.

„Hér er [>á kappsigliog fyrir hendi, pað veit

hamingjan!* 4 hrópaði Denny.

Hin tvö skip nálguðust okkur nú úr næstum pví

sömu átt, f>ví pau höfðu, hvort um sig, breytt stefnu

sinni hálft stryk, og f>au voru nú bæði hér um bil

hálft stryk á stjórnborða okkar. ]>au hlutu f>ví að

verða mjög nálægt hvert öðru um það að f>au mættu

okkur; hvernig sem við breyttum stefnu okkar, virt-

ist ómögulegt að koma til annars peirra fyr en til hins.

„Já, [>að er kappsigling44
,
sagði ég, og ég fann

að Phroso krækti handlegg sínum ut?n um handlegg

minn. Hún skildi hvað f>essi kappsigling gilti. Að
hafa hlutinn í höndunum sjálfur, er sem 10 á móti

einum í málaferlum útaf honum, og í málefni, sem

var eins miklum vafa undirorpið eins og mál Phroso*

var mjög ólíklegt að [>að herskipið, er næði henni

eða hefði hana innanborðs, mundi sleppa henni við

hitt. Hvért skipið átti J>að að verða? Um f>að var

nú spursmálið.
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„Skyldum viö f>á ætla &ð orsaka málaflækjur

milli tveggja þjóða? ‘ sagði Denny ílöngunarlega,

„í>að lítur helzt út fyrir að við komurast í sigl-

inga-flækjur, ef við gætum ekki að okkur“, sagði ég.

En hin tvö skip, er voru að nálgast okkur, virt-

ust sjá hættuna, sem yfir vofði í þessu efni, því þau

breyttu stefnu sinni pannig, að ef við héidum beint

áfram, pá færum við á milli peirra—færum fram hjá

f>eim pannig, að annað peirra yrði á stjörnborða jakt

okkar, en hitt á bakborða. Eq pegar við færum

fram hjá skipunum, gátum við ekki orðið fjær hvor-

ugu peirra en um eitt hundrað faðma. Og f>að var

svo nærri, að pað mátti vel kallast á milli jaktarinn-

ar og skipanna í öðru eins veðri og var þenna dag.

Ég leit á kapteininn, og hann leit á mig.

„Eigum við að fara með hann niður undir þiljur

og bioda fyrir munninn á honum?- 4 hvíslaði Denoy

ofur lágt 1 eyra mér.

Þótt mér þætti fyrir pví, pá fanst mér ekki að

ég hafa rétt til að fara eftir þessari bendingu Denny’s.

Samningurinn, sem ég hafði gert við kapteininn,

hindraði mig frá að svifta hann persónuíegu frelsi.

Ég hafði vanrækt að gera fyrir pví, að annað eins til-

felli og þetta kæmi fyrir. Jæja, pað var sjálfum

mér að kenna, og ég varð að þoia afleiðingarnar af

vanrækslu minni. Ég h*fði lof&ð kapteininum, að

fara vinsamlega með hann á jaktinni gegn einu skil-

yrði, og þetta skilyrði hafði hann uppfylt. Að fara

með hann eins og Danny hafði stungið upp á, var
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ekki &ð fara vinsamlega með bann. Ég hristi f>ess

vegna hðfuðið dapurlega. Og ná kallaði Hogvardt

frá stfrinu til að fá að vita, hvað hann ætti að gera.

„Hvað t ég að gera, lávarður minn?*‘ hrópaði

hann. „A ég að halda áfram mftð fullri ferð?“

Ég horfði á kapteininn. Ég vissi, að hann

mundi ekki fara fram hjá tyrkneska skipinu án pess

&ð reyna að vekja athygli peirra, sem á því voru, á

sér. Vi? vorum nú einungis fjórðung úr mílu frá

skipunum.

„Stöðvið j&ktina“, kallaði éor til Hoorvardts; oor

svo sngði ég 1 fl}'ti við Dmny: „Hieypið skip3bátn-

uiu niður4i
.

Denny skildi á augnablikinu hvert áfc rra mitt

var; hann kallaði etrex á einn sjóraanninn, og byrjaði

að hleypa hátnum niður. Skriðið á jaktinni rair kaði

brátt, Ég ieit ytir á hin tvö skip Á piljura peirra

b^ergjá voru menn með kíkira að rýaa * okkur, og

undruðu peir sig vafalaust yfir, hvað pað árti að

pýða, að við stönzuðara. Ea kapteinninn scildi eins

vei eins og Denny hvað pað átti að p/ða; hann stökk

ait í einu alveg fram í stafn, og kallaði eúthv^ð yfir

á tyrkneska skipið á móðurmáli sínu. É / veit ekki

hv&ð hann sagði, en p»ð orsakaði heilmikinn ys og

pvs á htrskipinu og mennimir á því drógu upp ein-

h merki. É/ get hjdrni muoað viðtais «oe ki

skip^, og ég hafði ekk; merkjH-bókina við hendina.

En skipsbáturinn okkar var nú kominQ niðar á

Sjóian, og jaktin var alveg stönz uð. Ég leit nú aftur
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yfir á herskipin og sá, að pau lokuðu fyrir gufuna

sem snöggvast og létu vélarnar sfðan gauga aftur á.

bak, til þess að stanza sig sem fyrst. greip

utan um anoan h&odleggdnn á Phroso. Kapteinninn

sneri sér að okkur seoi snöggvast, eins og hann ætl-

aði að varna okkur að fara ieiðar okkar.

„Dað gildir líf yðaru
,

SijOfði é^ við kapteinian^

og pá hætti hann við að varna okkur leið. E 1 mér

til mikillar undrunar hljóp hann pá át að bo ðstokk

jaktarinnar, steypti sér átbyrðis, eins og hann stóð,

og synti í áttina til tyrkneska herskipsin3. f sama

vetfangi sá ég hvers veorna hann ^erð: pettn: Skip*.-

höfnin var að hieypa niður b it. I>ví miðuc virt ist

foringjarnir á brezka hersk^pmu ekki vera eins tlptir

á sér. K«pteinninn af falibissubátnum hiaut að haf i

> kallað eitthvað áhrifamíkið til land>i siona.

„Gefið hrezka skipinu merki um að senda bít

hingað, HogvardtP, hrópiði éjy; „osf komið svo með
mér. Hérna, Watkins, komið með! Eruð pér t )bú-

inn, Denny?*' Að svo mæltu tók ég Ph oso upp í

fanp rnitt ou* hljóp með hana át að borðstokknum,

J>an£y&ð, sem bátur okkar v«r. Hán dró andann tftt,

og hló oforbtið um )eið o& Dmny tók á nrióti henni

úr böndurn mfn irn r.iður í bátinn.

Við vornm pví alls ekki óhuit ennþú. Tyrkinn

hafði orðið fyrri til taks, oiJf bátur h^ns kom skopp

andi yfir ölóurnar í Atti ía til okknr. KHp^einniíin

synti af öllum kröttum o vhsklev/a í íttina til báts-

Í£$; höfuð bans, sem tárbanian var á, hossaðist upp
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og niður. Ó, nú loks fóru mennimir á brezka her-

skipinu að hreifa sig! En f>egar peir föru að hreifa

sig, pá ejddu peir engum tíma til ón/tis, peir hleyptu

níður bát í snatri. Við eyddum heldur ekki neinum

tíma til ónýtis, pví við rerum skipsbát okkar alt hvað

af tók í áttina til brezka herskipsins. I>etta var ann-

að skiftið, sem ég beitti árunum af öllu afli síðan ég
kom til Neopalia. Ef Tyrkinn hefði ekki orðið fyrri

til að hleypa niður bát, en Bretinn, pá hefðum við

hæglega náð takmarki okkar, par sem við rérum á

móti brezka bátnum, því breytingin, sem skipin höfðu

gert á stefnu sinni, gerði pað að verkum, að hvorugt

peirra gat lagt að hlið jaktarinoar. En pað, hvað

tyrkneski báturinn lagði fyrri af stað en brezki bát-

urinn, gerði kappróðurin jafnan. Nú mætti tyrk-

neski báturinn kapteininum, sem komst upp í hann

með undraverðum fimleik, svo að segja á einni sek-

úndu; báturinn misti varla eitt árartog við pað.

Tyrkneski báturinn stefndi nú beint á okkur, og stóð

kapteinninn 1 skut hans o * hvatti ræðarana áfram.

En nú sá ég að sjóliðsforingja-efnið í brezka bátnum

hafði gripið pað, að hér var eitthvert gaman á ferðum;

pví hann stóð einnig upp í skutnum á bát sínum og

hvatti menn sína til að róa af Öilum kröftum.
4
Hin

tvö miklu herskip flutu hreifingarlaus á sjónuni, og

mennirnir á peim horfðu á kappróðurinn með mesta

athy^di ocr áhuga.

„Róið, drengir, róið! u hrópaði ég. „Öllu er ó~

hætt, Phroso; við munum ná takmarkinu! u
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En mandum við geta J>að? Og ef okkur tókst

f»að ekki, mundi J>á kapteinninn á brezka skipinu

berjast fyrir hana Phroso mína? Ég hefði sjálfur

•sökt tyrkneska skipinu hlæjandi hennar vegna. En ég
var hræddur um, að brezki kapteinninn yrði ekki svo

greiÖvikinn að gera pað fyrir mig.

„Tyrkinn dregur á okkoru
,
sagði Hogvardt, sem

var formaður á bát okkar.

„Fari hann í gálgann!u sagði ég. „Réttið betur

úr bökunuro, drengiru .

Allir þrír bátarnir keptu þannig áfram, og nálg-

uðust hinir tveir bátar frá herskipunum okkur nú

öðum.

„Við vinnum kappróðurinn með faeinum föðm-

um cí

,
sagði Hogvardt.

„Guði sé lof“, tautaði ég.

»
»Nei, við töpum honuin með fáeinum föðmumu

,

s%gði Hogvardt augnabiiki síðar. „£>eir róa vei,

pessir tyrknesku náungar Cí
.

En við rerum líka vel, pó ég hafi en'gan rétt tíL

að segja það. Og góða, litla sjóliðsforingja efnið

gerði Uka skyldu sína—ó, hve ríflega drykkjupen-

inga pessir bláklæddu sjóliðsmenn skyldu þó fá ef

þeir ynnu!—og hnlflar bátanna virtust allir stefna á

sama blettinn á hinum biartf», dansandi sjó. Já, þeir

stefndu allir á sama blettinn. Tyrkneski báturinn

var nú ekki meira en tuttugu faðma frá okkur,- eu

brezki báturinn ef til vill þrjátiu. Tyrkneski kap-

teinninn hrópaði hvatningar orð til mannanna í-
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sínum í síðasta sinni, og sjóliðsforingja-efnið í brezka

bátnum svaraði með hjartanlegu blótsyrði. Við

remdumst við og rerum eins og sjálf líf okkar lægi

við. Báðir bátarnir voru nú örskamt frá okkur

—

Tyrkinn dálítið á undan. Tyrkinn var nú um fimm

faðma frá okkur—nú ekki nema f>rjá—en Bretinn

ennpá fimm!

Við tókum seinasta áratogið af öllum kröftum;

og svo stökk ég á fætur. Hnífillinn á tyrkneska

bátnum var ekki nema hálfan faðm frá bát okkar, og

f»á
lögðu mennirnir í honum árarnar við, til þess að

rekast ekki á okkur. Sjóliðsforingja-efnið lét menn
sína einnig leggja. við. í eitt augnablik virtist alt

standa kyrt og við hanga í vogarskálinni, mitt á milli

sigurs og ósigurs. Þá, rétt um leið að kapteinninn

tók um borðstokkinn á bát okkar, beygði ég raig of-

urlítið niður og greip Phroso, sem var við pessu búin,

í)g fleygði henni yfir hið mjóa sund, sem var á miili

okkar og brezka bátsins.
* Sex sterkar og áfjáðar

hendur tóku á móti henni, en fagnaðar-óp heyrðust

frá brezka herskipinu; ^því meunirnir á pví sáunú að

£etta hafði verið kappróður—og það meira að segja

kappróður um konu. Og pegar ég sá, að Phroso var

þannig óhult, sneri ég mér að kapteininum af fall~

bissubátnum og sagði:

„Takið hana úr bátnum parna, ef þér getið, og

fjandinn hafi yður núu .
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XXllL KAPÍTULI.

EYJAN MÍN í LOGNI.

K?ípteinninn af fallbissubátnum ogr ég börðumst

samt ekki, eða, öllu beldur, hermennirnir á bátunum

börðust ekki. Vinur minn, kapteinninn, sagðist

treysta réttlætis-tilfinningu stéttarbróður sfns, kap-

teinsios á brezka herskipinu, og kurteisi peirri sem
tv r miklar pjóðir, er lifðu í friði hver við aðra.

hlytu að sýna hver annari. í s&mrætni við þetta

fylgdist hann raeð okkur um borð á brezka herskipið

T og lagði málið fyrir kaptein Beverley. Astæðus

mínar, pt égt har fram í sem fæstum orðum, en með

nokkrum ákafa, voru prjár: Fyrst, að Phroso hefð:

ekki gert sigf seka í Deiou afbroti; annað, að ef svo

væri, pá væri pað pólitískt brof; priðja,—áliti Bevér

ley k^pteinn rétt, að fá skipsböfn ví ópverralegutii

Tyrkjum í hendur faUegustu stúlkuna, sern til væn
við M ðjarðarhafið? Þessi síðastnefncla ástæða Bafði

sterk fchrif á sjóliðsforingjana, sem aðstoðuðu k&p

L teininn í athugun málsins, eu hún hafði ekki önnur

áhrif á hann en pnu,'að hann brosti góðmótlega

horfði 1 ge^mim gfleraugu sfn á Phro o, sem sat gavu

vart honmn við borðið og beið eftir úrskurði réttvís

innar. Eftir að ég hafði, í hita umræðunnar, kaildð
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Tyrkjana „ópverralega‘% gekk ég yfir til vinar míns,

kapteinsins af' fallbissubátnum, og bað hann auð-

mjúklega fyrirgefningar, og lét í ljósi aðdáun mína

fyrir, hve djarfmannlega og hetjulega hann hefði

breytt. Hann tók orðum mínum kurteislega, en bar

kröfu slna til Phroso fram jafn einbeittlega og áður.

Beverley kapteinn virtist vera í nokkrum vanda með
hvað hann ætti að gera.

„Og til að kóróna alt samanu
,

sagði Beverley

kapteinn við mig, „þá áleit ég að f>ér væruð dáinnu .

I>ví ég hafði sagt honum nafn mitt.

„Það er Iangt frá, að svo séu
,

sagði ég gremju-

lega. „Ég er ljóslifandi, og ég ætla mér giftast

pessari hefðarmeyu .

„Þér hafið í hyggju að g.ftast henni, Wheatley

lávarður?u sagði Beverley kspteinn.

„Hún heíur sýnt mér pann heiður, að s&mþykkja

að giftast méru
,

svaraði ég; „og ég hef vissulega í

hyggju að eiga hana—nema þér ætlið að láta hana

t*ra til Constantinopel, eða hamingjan veit hvertu .

Beverley kapteinn hóf upp augabrýrnar, en það

var ekki í bans verkshring að láta í ljósí álit sitt um
þetta efni; og ég fyrirgaf honum mispóknun pá, sem

hreifing augnabrúnanna benti til, pogar hann sagði

við kapteininn af fallbissubátnum

:

,;1 sannleika sé ég ekki hvernig ég get gert f>að,

ssm pér farið fram á. Ef þér hefðuð unnið spi—ég
meina, að ef yður hefði hepnast að ná trærinni í bát

yðar, f>á
hefði ég ekki haft neitt utn málið að segja.



En eins og nú er komið, álít ég að ekki sé um annað

að gera fyrir mig en fíytja mærína í brezka höfn,

I>ár getið lagt fram kröfu fyrir dómstólana par um,

að fá hana framselda, ef yður er skipað að gera paða .

„Bravo!“ hróppði Denny.

„Gerið svo vel að halda yður saman, herra minnu
,

sagði Beverley kapteinn við Denny.

„I>ér ritið kröfu mína að minsta kosti í dagbók

yðaru
,
sagði tyrkneski kapteinninn við brezka kap-

teininn.

„Það skal ég gera með mestu ánægjuu
,
svaraði

Beverley kapteinn, og skrifaði pá á stundinni hjá sér

athugasemd málinu viðvlkjandi. I>að er eins og

mörgum finnist einhver töfrafullur hugléttir í pvS, að

skrifað sé S minnisbók um hitt eða petta, þótt engar

llkur séu til að nokkuð komi út á það. Jæja, eftir

að kapteinninn af fallbissubátnum hafði fengið pessa

hugfró, kvaddi hann og fór sína leið. Ég gekk með
honum að borðstokk skipsins, par sem bátur hans lá,

„Ég vona að yður sé ekki neitt illa við mig út

af pvS, sem skeð hefuru
,

sagði ég og rétti honum
höndina, „og að pér komist ekki I neinn vanda út

af þvíu .

„Ó, ég held að pað sé engin hætta á, að ég kom-
ist S nokkurn vandau

,
sagði kapteinninnu

;
„ráð-

kænska yðar verður afsökun mSnu .

„Pér eruð valmenDÍu
,
sagði ég. „Ég vona, að

pér heimsækið okkur einhvern tSma S Necpaliau .

„Búist pér við að koma aftur til Neopalia? sagði
kapteinninn.
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„Vissulega b/st ég vi5 £>ví“, svaraÖi ég. „Eyj-

an er eign mín—eða eign Phroso—ég veit ekki

hvers okkaru .

, :
Það er nokkuð pað til í löoum vorum sem heit-

ir að fyrirgera rétti sínumu
,
sagði kapteinninn; og

eftir að hafa skotið þessari ör á mig, fór hann ofan í

bát sinn. En orð hans skutu mér ekki miklum skelk

í bringu.

I>egar við vorum pannig lausir við Tyrkjann,

fóru f>eir p'? ny og Hogvardt aftur yfir á gufujakt-

ina, en Phroso, Watkins og ég vorum kyr á herskip-

inu. Og pegar Beverley kapteinn hafði fengið að

heyra alla söguna um æfintýri okkar á Neopalia, pá

fanst honum svo mikið til um hina hugrekkisiegu

breytni Phroso, að hann gekk rneð henni aftur og

fram á piljum skips síns alt kvöldið; en ég gerði mér

binn rangfengna mammon að vini, lét sem mér pætti

vænt um, og sagði sjóliðsforingjunum söguDa af við-

skiftum okkar Mouraki’s pasja, og hlustuðu £>eir á

hana m ð ínesta athjgli. Og föt fundust einhvers-

st&öar á skipinu handa Phroso—herfloti vor er við

ölln búinn—og svo komum við til eyjarinnar Möltu

á sínum tíma. Kona Beverley’s kapteins var þar;

og hún fagnaði eins mikið eins og—ég ley'fi mér að

segja—all&r góðar konur ættu að fagna yfir hinum

heppilega endir á sögu okkar. Og við biðum á

Malta;.en ekkert skeði. Engin krafa var gerð til

J>ess, að Phroso yrði framseld tyrknesku stjórninni.

En pegar við komum til London, á einu af hinum
O '
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miklu gufuskipum P. & O. félagsins, pá iét ég ekki

dragast að heimsækja tyrkneska sendiherrann par.

Mig langaði til að koma málunum í æskilegt horí

tafarlaust. Hann tók mér með mestu kurteisi, en

hann lét það álit sitt í Ijósi, að bæði Phroso og ég
hefðum fyrirgjört öllum rétti, sem húnog ég, eða við

hvort um sig, kynnum að hafa haft til Neopalia-eyj-

ar. Mér gramdist pessi stefna, er hann tók í máiinu,

mjög mikið. Ég stóð á fætur og sneri bakinu a5

eldinum.

„Er það dauði Mouraki’s pasja, se-Sú
4
’iiefur reitt

stjórn yðar svo mikið til reiði?u leyfði ég mér að

spyrja.

„Hann var mjög frægur maðuru
,

sagði sendi-

herrann.

„Og hann var í raun og veru rekinn í útlegð á

J>ann hátt, að setja hann í mjög ógöfugt embætti—
íyrir mann í hans stöðu c<

,
sagði ég.

„Maður má ekki kalla J>að útlegðu
,

sagði hans

tign lágt.

„Maður verður auðvitað að vera sérlega varkár

með, að kalla pað ekki útlegðu
,
sagði ég brosandi.

3>að var ekki laust við, að pað kæmi bros á and-

lit sendiherrans við pessa ræðu mfna, en hann ypti

einungis öxlum.

„Athugið upppotin og blóðsúthellingarnar á

eynniu
,
sagði sendiherrann eftir ofurlitla J>ögn.

„Þegar ég athuga uppþotin og blóðsúthelling-

^&rnar, sem ég sá með mínum eigin augum á eynniu*
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sagöi ég, „og pegar ég athuga stjórnleysiö, moröin

og hina hræðilegu hættu sem ég sjálfur, er fór til

Keopalia-eyjar meö samþykki stjórnar yðar og undir

vernd fána yðar, komst í, pá sé ég glögt, að þetta

verður hvorki meira né minna en stórkostlegt hneyksli

í Evr<5pu“.

Sendiherrann iðaði til í brlkastól sínum.

„Ég ætla mér auðvitað að ieggja fram skaðabóta-

kröfu“, sagði ég.

„Skaöabóta-kröfu?*‘ át hann eftir mér.

„Vissulegau , sagði ég. „Eyjan mín hefur verið

tekin af mór og ég hef tapað peningum mínum. X>ar

að auki gerði landstjóri yðar tilraun til aö drepa migu .

„I>að gerði konan yðar einnigu
,

sagöi sendi-

Jhierrann. „Eða, réttara sagt, mærin, sem mér skilst

að eigi að verða konan yðaru .

„Ég get fyrirgefið konunni minni paðu
,

sagði

ég; „en ég ætla mér alls ekki að fyrirgtfa stjórn

yðar p>aðu .

Sendiherrann strauk skeggsitt pegjandi um hrið.

„Ef farið væri fram á þaö embættisveginn

—

<c

byrjaði hann.

„Ó, heyriö méru
,
greip óg fram í fyrir honum,

„mig langar til aö eyða hveitibrauösdögum mínum á
Neopalia; og ég ætla aö gifta mig að hálfum mánuði
Iiðnumu .

„Vandræðin eru viðvíkjandi mærinni—hvernig
p)ér fóruÖ burt frá Neopalia

—

u byrjaði hann aftur.

„X>að er ekki alment kunnugtu
,
greip ég frarn í.

Sendiherrann leit upp.



487

„Skatturinn a£ eynni fellur í gjalddaga að mán>

uði liðnum; óg veit ekki hver borgar yður hannu*

sagði ég.

„Það er einungis smáupphæða
,

sagði sendiherr-

ann með fyrirlitningu.

„Hann er auðvitað lítill fyrir jafn yndislega

eyjuu
,
sagði ég.

Sendiherrann leit á mig spyrjandi augum. i£g

gekk nær honum og sagði:

„Þegar pess er gætt, að ég hef einungis borgað

helminginn af verði eyjarinnar, og að hinn helming-

urinn parf ekki að borgast neinum—eða pá konunni

nainni—p& skyldi ég ekki pykkjast út af pví, p6
stungið væri upp á, að ég borgaði tvöfalt hærri

skattu .

Sendiherrann hugsaði sig um dálitla stund.

„Ég skal senda uppástungu yðar til hlutaðeig-

andi stj6rnarvaldsc<
,
sagði hann loks.

Ég brosti, og spurði síðan:

„Mun pað taka meira en hálfan mánuð að fá

svar?“

„Ég vona ekkiu
,
svaraði hann.

„Og svo fylgir auðvitað par með uppgjöf allra

aaka, o. s. frv.‘ c

,
sagði ég.

„Ég skal mæla með, að hans hátign, soldáninn,

niði yður og mærinau
,
sagði sendiherrann.

hafði ekkert á m6ti, að hann kallaði pað

p>essu nafni, og ég kvaddi hann síðan, mjög ánægður

yfir niöurstöðunni af þessari heimsókn. En |>egar
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ég kom frá sendiherranum, lá leið mín 1 gegnutn

Hyde Park—Phroso hélt til í Kensington, hjá vin-

konu Mrs. Beverley—þá hittist svo á, að ég rakst.

par á Mrs. Kennett Hipgrave.

Hún var ákveðin í að stöðva mig; ég verð að

játa, að ég reyndi að fara fram hjá henDÍ án pess að

tala við hana.

„Kœri Wheatley lávarður“, hrópaði hún með
takmarkalausum vinahótum, „hvað það er pó yndis-

legt, að hitta yður aftur! Fregnin um dauða yðar

orsakaði í sannieika mjög mikía sorgu .

„I>ér eruð alt of góð við mig“, stamaði ég. „Ah
—hér—ég vona að Miss Beatrice líði vel?u

Audlit Mrs. Kennett Hípgrave’s varð hátíðlegt,

og hiuttekningarsemin skein út úr því.

„Veslings barnið mitt!“ andvarpaði hún. „Beat-

rice varð hræðilega aum við fréttina um lát yðar,

Wheatley lávarður. Henni fanst petta auðvitað sér-

staklega sorglegt vegna J>ess, að pér höfðuð fengið

bréfið fiá mér einungis viku áður“.

„I>að hlytur að hafa gert þetta enn átakanlegra

í augum hennar“, sagði ég.

„En pað breytti ajðvitað ekki hinum sanna vís-

dómi, sem fólst í ráðleggingu minni til hennar um,
að stíga petta sporu

,
sagði hún.

„Auðvitað ekki hið allra minstau, sagði ég.

„Ég vona, að pér séuð mér nú orðið samdóma
um petta efni, Wheatley lávarður?u ssgði Mrs.

Hipgrave.
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„Já, ég held. að ég sé nú larinn að sjfi, að {>ér

hðfðuð rétt fyrir yðuru
,
sagði ég.

MÓ, £>að gerir mig svo sæla!u sagði hún. „Og
pað mun einnig gera veslings barnið mitt svo sælt.

Ég fullvissa yður um, að hún setti £>etta mjög mikið

fyrir sigu .

„I>að hryggir mig mjög að heyra f>að
u

,
sagði

ég kurteislega. „Er hún hér í borginni?u

„Nei, ekki sem stenduru
,
svaraði hún.

„Hvar er hún? Mig langar til að skrifa henni

Íínuu
,
sagði ég.

„Ó, hún heldur til hjá vinfólki sínuu
,
sagði hún.

„Yiljið pér gera svo vel og láta mig fá utaná*

skrift hennar?u sagði ég.

„Jæja—sannleikurinn er sá, Wheatley lávarður,

—að Beatrice er hjá—hjá konu sem heiiir Mrs.

Hamlynu .

„Ó, hjá konu sem heitir Mrs. Hamlyn! Er hún

nokkuð skyld yður, Mrs. Hipgrave?u sagði ég.

„Nú, jæjau
,
sagði Mrs. Hipgrave, „hún er föður-

systir vinar okkar beggjau .

„Ö, hún er föðursystir vinar okkar beggjau
,

sagði ég og brosti. Mrs. Hipgrave barðist hetjulega

við sjálfa sig, en loks brosti hún einnig. Eftir ofur-

litla þögn tók ég aftur til máls og sagði:

„Ég ætla einnig að fara að gifta mig, Mrs.

Hipgraveu .

Mrs. Hipgrave varð nokkuð alvarleg aftur og

s&gði:
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„Ég hef heyrt eitthvað um einhverja—einhverja

stúlku, Wheatley lávarðuru .

„Ef [>ér hefðuð heyrt pað alt saman, |>á hefðuð

pér heyrt heil mikið utq hanau
,
sagði ég.

I>að kom vandræða-svipur á Mrs. Hipgrave.

„Við erum gamlir vinir, Wheatley lávarðurur

aagði hún svo eftir litla þögn. Ég hneigði migf, eins

og ég væri mjög f>&kklátur fyrir pessa viðurkenningu.

„Ég er viss um að J>ér þykkist ekki við mig pó ég
segi pað hispurslaust, sem mér b/r í brjósti. Er hún

blú pannig manneskja, að f>að sé í rauninni hyggilegt

af yður að giftast henni? Munið eftir pví, að hún

verður lafði Wheatley“.

„Ég hafði ekki gleymt pví, að hún yrði pað 14

aagði ég.

„Ég hef heyrt sagtu
,
hélt Mrs. Hipgrave áfram—

paö var ekki laust við að fyrirlitningar-hljómur væri

í röddinni—„að hún sé mjög fallegu .

„En pað er nú í rauninni alls ekki J>yðingarmik-

;ð, eða er ekki svo?u sagði ég.

Mrs. Hipgrave leit á mig eins og J>að væri ekki

laust við, að hún grunaði mig um græsku; en hún

hélt áfram ’ietjulega og sagði :

„Og menn segja einn eða tvo undarlega hluti

am hanau .

„Ekki við migu
,
sagði ég með mestu vinsemd.

„Ætt hennar til dæmis—

?

u

„Ætt hennar var auðvitað ókostur; en ættingj-

arnir eru allir dánir, Mrs. Hipgraveu
,
sagði ég.
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„Einhver sagði mér líka, að hún legði í v&na

inn, að klæða sig í—

“

„Hamingjan hjálpi okkur, Mrs. Hipgrave; allar

stúlkur gera £>að nú á dögum—meira og minna, ein&

og pér vitið—sagði ég.

Mrs. Hipgrave andvarpaði átakanlega, og síð&a

v&r eins og hrollur færi um hana, um leið og hfan

sagði;
^

„I>að er sagt, að hún hafi borið stinghníf á sér“.

„Fólk segir alla mögulega hluti“, sagði ég,

„Hvað sem öllu öðru líður“, sagði Mrs. Hip-

grave, „þá er hún algerlega óvön siðvenjum petrn,

sem farið er eftir í samkvæmislífinu“.

„Ó, við skuluni kenna henni pær“, sagði ég
glaðlega. „Þegar öllu er á botninn hvolft, pk er

mismunurinn einungis innifalinn í aðferðinni. I>ega.r

fólkinu í Neopalia mislíkar,
J>á

rekur pað hníf í

mann—

“

„Guð hjálpi mér, Wheatley lávarður!“ hröpaði

Mrs. Hipgrave.

„En hér á Englandi óskar psð manni til ham-

ingju“, hélt ég áfram; „grundvallarreglan er hin

sama. Ætlið þér ekki að óska mér til hamingjui,

Mrs. Hipgrave ?- 4

„Ef pér eruð ákveðinn í að giftast henni, pk

b/st ég við að ég megi til að géra pað“, sagði Mre..

Hipgrave.

„Og pér segið kæru börnunum yðar frá pessu? c

sagði ég, eins og rr ér væ i mjög'ant um pað.
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„Kœru börnunum?u át hún eftir mér. I>að var

enginn vafi á, að hún var nú farirf að gruna mig.

„Já, auðvitaðu
,
sagði ég. „Ég meina dóttir yð-

ar og Bennett Hamlyr, eins og pér vitið“.

Mrs. Hipgrave horfði á mig og athugaði mig frá

hvirfli til ilja. Hún var mjög harðneskjuleg á svip-

inn. Að því búnu tók.hún aftur til máls.

„Ég get aldrei nógsamle^a pakkað forsjóninni 44
,

sagði hún og mændi augunum til himins, „að hún

veslings kæra dóttir min sá að sér í tíma“.

„Ég ber mesta virðÍDgu fyrir Miss Beatriceu ,.

sagði ég; „en ég ætla mér ekki að vera yður ósam-

dóma 1 þessu tillitiu .

Ég verð nú að færa leiksviðið aftur á eyjuna,

sem mér pótti svo vænt um. t>ví traust það, sem

sendiberrann bar til náðar hans hHigDar, Tyrkja-

soldánsins, varð sér ekki til minkunar, og Neopalia-

ev var aftur fe,Dgin Phroso og mér til eignar. Við

fórum pangað næsta vor, þótt við yrðum að skilja

Denny eftir óhuggandi á Englandi, útif að geta ekki

farið með okkur. En Hogvardt gamli og Watkins

fóru með okkur til Neopalia. í petta skifti fórum

við sjóveg alla leið frá Englaodi til Neopaiia, og hin

nfja skipshöfn á jaktinni minni var trúrri en þegar

hinn slægi Constantine sendi p\ Spiro og« Demetri

(ó. ég var nærri búinn að skrifa „veslingsu Demetri

—hann, sem v*r morðingi!) til péss að gerast s^ipv.

á henni. Þegar við lentum við eyna í petta skipti,
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mættu okkur engin ógnandi augnatillit; lífesöngur-

inn, sem Alexander eineygða skáldið orti c varnú ekki

sunginc f>egar við komum inn í gamla, gráa húsíð

uppi í hæðinni, sem horfði út að hinum bláa sjð.

Skáldið lætur Ulysses verða— jseja, svo ég segi pað

beint út—verða leiðan á friðnum og rónni í íbaka.

Ég veit ekki hvort ég verð annar Ulysses í pessu

efni og lifi f>ann dag, að mér leiðist hinn nýfæddi

friður á Neopalia*ey. En, í einlægni að segja, pá
draga hinir fyrri, ókyrru dagar huga minu mjög til

sín og mér pykir vænt um að minnast peirra í kyrpey

með sjálfum mér. I>essi tilfinning var svo sterk hjá

mér, að hún kom mér til að neita, konunui miani um
bón hennar—hina einu bón hennar, sem ég hef erm

neitað henni um. 3>etta atvikaðist sem fylg'r: I>eg-

ar við vorum búin að vera tvo eða f>rjá daga á eynn:

(ég eyddi einum peirra í að vitja grafa dáinna vii;a

og dauðra óvina),
f>á sá ég, pegar ég gekk í gegnum

ganginn á húsinu okkar með Phroso, að múrara verk*

færi og k&lkbiendingur var á gólfinu hjá stigMium.

rétt þar hjá sem dyrnar að leynigöngucum. voru

í>á sagði Phroso við mig:

„Ég er viss um að f>ú vilt gjarnan, að hlaðið >é

upp í Jþessi hræðilegu leynigöug, Charlev. E>au eru

full af voðalegum endurminningum 44
.

„H r**að segir pú, kæra Phroso mín; hlaða upp í

göngin:* 4 sagði ég.

,.Við munum ekki puría peirra við framaiu

sagði hún og hió— og kysti <nig.
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„Auðntað ætla ég mér að svjörna Neop&lia í

samræmi við grundvallarlögin, að svo miklu leyii

sem unt eru
,
sagði ég. „Enginn veit samt hvað fyrir

getur komið. En, er alls engin sk&ldleg tilfinning í

J>ér, góða mín?u

„Neiu
,
sagði Phroso blygðun&rlaust. „Ég heí

fengið meir en nóg af skáldlegum æfintýrum. Mig
langar til að lifa í friði og ró; og ég kæri mig ekki

um að hrinda neinum niður í tjörnina í hinni voða-

legu gjá, sem veslings Kortes féll of&n í
iC

.

Ég 8tóð kyr ofurlitla stund og horfði á gólfið

undir stigafætinum. Svo kraup ég niður og snerti

ijöðrina í plönkunum. Þeir hreifðu sig úr stað, og

leynigöngin göptu fyrir fótum okkar. Ég lagði

hanalegginn utan um mittið á Phroso og sagði:

„Nei, drottinn forði mér frá, að leggja nútíðar-

ÍQöar vanhelgandi hönd á leyndardóm Stefanopoulos-

ættarinnar! J>ví veröldiu fer marga hringi, Phroso,

— stundum áfram, stundum aftur á bak; og það er

nokkurs virði að vita, að við erum undirbúin hér í

Neopalia, og að ef einhver gerir árás á konungsvald

okk&r hér, pá megi hann vara sig á leyndardómi

Stefanopoulos-ættarinnar! Ég get komist í pað skap,

Phroso, að mögulegt væri, að ég kæmi til baka frá

gjánni—einsamall !“

* Phroso lét pví leynigöngin vera eins og pau

voru, fyrir bænast&ð minn; og jabnvel nú, J>ega<r mið-

aldurs-skúggArnir (fari peir bannsettir) eru að lengj-

ast meir og meir, og hinar e'safengnu athafnir kaup-
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anda Neopalia-eyjar eru farnar að fá á sigf gullin blæ

í hinni fjarlægu eodurminningru, pá pykir mér gfaman

að ganga að grjánni í leynigfðngfunum ogf rifja upp

pað sem par hefur skeð: bardagrana, vélráðin, hinn

skyndilegu dauða,—já, ferðast til baka í huganum frá

hinum voðalega bardagfa Kortesar oo Constantine’s á

mjóu klettabrúnni til hins fjarlæga tíraa, pegfar barón

d’Eáonville var svo heppinn að vera skilinn eftir á

skyrtunni, einsamall í báti, úti á sjó, þar sem hi^um

höfuðlausa búk Stefáns Stefanopoulosar var fleyspt

niður í hið dimma djúp gfjárinnar, tímans, pegar

Alexander skáld eineygrði orti líksöngrinn áhrifamiku .

En, hamingrjan hjálpi mé,% pað var fyrir tveimur

öldum síðan!

[Endir.]*
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